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Lietuva atitinka daugumą ES 
keliamų reikalavimų 

Palanga, balandžio 19 d. 
(BNS) — Prezidentas Algirdas 
Brazauskas mano, jog Lietuva 
jau dabar atitinka daugumą 
Europos sąjungos narystės pa
grindinių reikalavimų. 

Tai jis pareiškė šeštadienį 
Palangoje vykusiame susiti
kime su Lietuvoje reziduo
jančiais užsienio diplomatinių 
misijų atstovais. 

Skaitydamas pranešimą, 
Lietuvos vadovas apžvelgė 
svarbiausius pastarųjų metų 
Lietuvos įvykius, pateikė vi
suomeninio bei politinio Lietu
vos gyvenimo charakteristiką. 
Prezidentas pažymėjo, kad 
ekonomikos lygis yra aukš
tesnis nei kaip kartais nuš
viečiama užsienio spaudoje ar 

tarptautinėse organizacijose. 
„Lietuvos integracijos į Eu

ropą klausimas yra vienas 
svarbiausių, todėl Lietuvos 
pareigūnai įtemptai ruošiasi 
aukščiausio lygio susitikimas 
Amsterdame ir Madride", 
pažymėjo prezidentas. 

Jis kreipėsi į Prancūzijos, 
Belgijos ir Graikijos ambasa
dorius, prašydamas paskubin
ti ES sutarties su Lietuva pa
tvirtinimą savo valstybių par
lamentuose. 

Diplomatinio korpuso deka
nas, Apaštalinis Nuncijus, ar
kivyskupas Justo Mullor Gar
sia teigė, kad Lietuvos eko
nomika stiprėja ir teikia 
naujų vilčių. 

Lietuvos-Lenkijos derybos 
išspręstų pavardžių problemas 
Vilnius, balandžio 21 d. 

(BNS) — Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija ruošia at
sakymą į Lenkijos pareiškimą, 
kuriame buvo išreikštas su
sirūpinimas dėl projektų su
tvarkyti Lietuvoje gyvenančių 
kitataučių pavardžių rašybą 
pagal lietuvišką gramatiką. 

Pasak URM pareigūnų, at
sakyme bus pareikšta viltis, 
kad šie klausimai bus iš
spręsti jau vykstančiose dery
bose su Lenkija „savitarpio 
pasitikėjimo ir supratimo pa
grindu". 

Lietuvos URM praėjusią sa
vaitę gavo Lenkijos ambasa
dos Vilniuje pareiškimą, ku
riame atkreipiamas dėmesys 
dėmesys į Seime pradėtą svar
styti vardų ir pavardžių 
rašymo asmens dokumentuose 
nuostatų projektą, kuriame 
numatyta palikti dabar galio
jančią tvarką, pagal kurią ne 
lietuvių tautybės Lietuvos pi
liečių ir nuolatinių gyventojų 
vardai bei pavardės rašomi 
lietuviškais rašmenimis. 

Dėl tokios rašybos Lenkija 
ne kartą reiškė nepasitenki
nimą, reikalaudama suteikti 
Lietuvos lenkams galimybę 
rašytis vardus ir pavardes 
pasuose pagal lenkišką rašybą 
ir lenkiškomis raidėmis. 

Lietuvos ir Lenkijos geros 
kaimynystės sutartyje Lietu
vos lenkams ir Lenkijos lietu
viams numatyta teisė vartoti 
savo vardus ir pavardes pagal 

skambesį. Tačiau sutartyje 
sakoma, kad išsamios vardų 
rašybos normos bus nustaty
tos specialioje sutartyje. Lie
tuvos ir Lenkijos derybos dėl 
tokios sutarties vyksta jau be
veik metai. 

Pavardžių rašybos nuostatų 
projektą rengusios Lietuvių 
kalbos komisijos pirmininko 
pavaduotoja Danguolė Mi
ku lėniene mano, kad doku
mentas nekenkia tarpvalstybi
nei sutarčiai, nes išlaiko 
vardų ir pavardžių rašybą pa
gal skambesį. 

D. Mikulėniene. kuri yra 
Lietuvos derybų su Lenkija 
dėl pavardžių rašybos delega
cijos narė. sako, kad Lietuva 
nori, jog Lenkija į tai at
sižvelgtų, rašydama ten gyve
nančių lietuvių moterų ir mer
gaičių pavardes. 

Dabar jos rašomos taip pat, 
kaip ir vyriškos, be moteriškų 
galūnių. „Mes norėtume, kad 
pagal skambesį būtų atstaty
tos morfologinės moterų ir 
mergaičių pavardžių formos", 
sakė D. Mikulėniene. 

Lietuvoje nuolat gyvenančių 
ir jos pilietybę turinčių kita
taučių pavardės rašomos lie
tuviškomis raidėmis, vadovau
jantis 1991 m. parlamento 
nutarimu. Tas pats nutarimas 
numato teisę kitataučiui pasi
likti originalią vardo ir pa
vardės galūne, „neprisegant" 
lietuviškos galūnės. 

Nuotr.: (iš kaires; prof. dr -Jonas Račkauskas, ALTo pirmininkas ir ALTo atstovas Vašingtone Algirdas J. Ri
mas 'dešinėje) Vašingtone susitiko su ypatinguoju JAV prezidento patarėju ir vyresniuoju Centro bei Rytu Eu
ropos Valstybinio Saugumo komiteto direktoriumi Daniei Fried 'viduryje,', su kuriuo aptarė Lietuvos priėmimo j 
NATO galimybes. 

Prieškario Lietuvos prezidentų atminimo 
įamžinimu rūpinsis nauja komisija 

Vilnius, balandžio 21 d. 
(BNS) — Prezidentas Algirdas 
Brazauskas sudarė naują ko
misiją dėl Lietuvos prezidentų 
Kazio Griniaus. Antano Sme
tonos ir Aleksandro Stulgins
kio atminimo įamžinimo. 

Šioje komisijoje anksčiau 
dirbę valstybės pareigūnai pa
sikeitė po Seimo ir savivaldy
bių rinkimų, todėl reikėjo pa
tvirtinti naują sudėtį. 

Trijų prieškario prezidentų 
įamžinimo komisijai ir toliau 
vadovaus prezidento raštinės 
vadovas Audrius Meš
kauskas. Joje dirbs prezidento 
vyresnysis referentas Romas 
Gudaitis, Seimo nariai Julius 
Beinortas. Saulius Pečeliūnas. 
Rimantas Smetona, kulturos 
viceministras Arūnas Bekšta. 
Lietuvos archyvu generalinis 
direktorius Gediminas Ilgū
nas. Lietuvos istorijos institu
to direktorius Antanas Tvla. 
Kauno miesto meras Henrikas 

V. Landsbergis įtikinėja 
Vakarus, kad Rusija sutinka su 

Lietuvos naryste NATO 
V i l n i u s , balandžio 21 d. 

(BNS) — Lietuvos Seimo pir
min inkas Vytautas Landsber
gis Vakarų politikus įtikinėja, 
kad Lietuva savo politinėmis 
ir geografinėmis sąlygomis ne
siskiria nuo Lenkijos, siekda
ma narystės NATO, o Rusija 
su tokiu Lietuvos pasir inkimu 
sut inka . 

Pirmadienį spaudos konfe

rencijoje Seimo pirmininkas 
sakė JAV Kongrese išplatinęs 
Lietuvos ir Rusijos 1991 m. 
liepą pasirašytos sutarties 
iš t raukas. Joje Rusijos Fede
racija sutinka, kad Lietuva 
„nepriklausomai įgyvendintų 
savo suverenią :eisę pasirinkti 
bet kurias kolektyvinio saugu
mo struktūras" ir tokiu būdu, 
pasak V. Landsbergio, ir na-

Seimo pirmininkas patvirtino 
savo požiūrį į Karaliaučiaus 

srit ies ateitį 

Tamulis, vyriausybės sekre
torius Adolfas Savičius. Vil
niaus apskrities viršininkas 
Alis Vidūnas. Kauno apskri
ties viršininkas Kazimieras 
Starkevičius, Marijampolės 
apskrities viršininkas Kostas 
Jankauskas ir Klaipėdos aps
krities viršininkas Laisvūnas 
Kavaliauskas. 

Vilnius, balandžio 17 d. 
(BNS) — Naujasis Vilniaus 
meras Rolandas Paksas sieks, 
kad būtų priimtas Sostinės 
įstatymas ir valstybės biu
džete atskirai būtų numatytas 
Vilniaus finansavimas 

R. Paksas pabrėžė žurna
listams, kad Vilnius kuria pa
saulio nuomonę apie Lietuvą. 
Jis sake. kad ankstesnes Vil
niaus valdžios skaičiavimu, 
miestą pavyzdiniu galima pa
versti, išleidus maždaug 1 
mlrd. litų. 

Viln ius , balandžio 21 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytau tas Landsbergis pa
reiškė, jog per vizitą Jung
t inėse Valstijose nepasakė 
nieko nauja apie Kara
l iaučiaus sritį, ir a tmetė j a m 
pr ik išamas teritorines preten
zijas. 

„Lietuva neturi jokių terito
rinių pretenzijų", sakė Seimo 
pi rmininkas pirmadienį spau
dos konferencijoje. J i s pažy
mėjo, kad minčių, kaip gali 
vystytis Karaliaučiaus sritis 
ateityje, „turi ne tik V. Lands
bergis, bet ir Amerikos Kon
gresas". 

Dėl pasakymo spaudai , jog 
Karal iaučius nėra Rusijos su
vereni teritorija V. Landsbergį 
kri t ikavo Lietuvos opozicijos 
politikai, o Rusijos URM at
stovas juos įvertino kaip 
„revanšistinius". 

Tuo tarpu V. Landsbergis 
pirmadienį priminė, kad JAV 

Kongresas pemai priėmė nu
tarimą dėl Karaliaučiaus atei
ties, kuriame kalba apie de-
militarizaciją. aplinkos užter
šimo mažinimą, ekonominį 
vystymą, laisvąją ekonominę 
zoną ir apie reikalą siekti, kad 
„išnyktų grėsmė palinkimų 
tautų laisvei". 

V. Landsbergis sakė, kad jo 
pasisakymuose nebuvo kas 
nors ypatinga, ką jis būtų pa
sakęs pirmą kartą. Jis dar 
kartą pakartojo laikąs absur
diškais Rusijo- pareigūno ver
tinimus, kad tai yra re-
vanšizmas. 

Seimo pirmininkas taip pat 
tvirtino nekalbėjęs apie Kara
liaučiaus gyventojus kaip apie 
kolonistus. JA kalbėjau apie 
klasikinį kolonijos atvejį, bet 
ne apie žmones, kurie ten gy
vena ir kuriems toks terminas 
būtų nemalonus", sakė V. 
Landsbergis. 

rystę NATO. 
V. Landsbergis pažymėjo, 

kad nors Vakaruose ir nepri
pažįstama Rusijos draudimo 
teisė, priimant sprendimus 
dėl NATO pietimo, praktiškai 
veikia tam tikras šios val
stybės vadovų draudimas bent 
laiko požiūriu, kad Baltijos 
valstybės nors dabar nebūtų 
pakviestos narystei. 

Seimo pirmininkas taip pat 
mano, kad Madrido viršūnių 
susitikime kai kurios val
stybes galėtų būti pakviestos 
narystei NATO, nenurodant 
konkrečių datų. greta tų. ku
rias kviečiant tokia data būtų 
nurodoma. Jeigu Lietuva tokį 
kvietimą gautų, V. Landsber
gio nuomone, „būtų tam tikra 
politinė apsauga, kad Lietuva 
nepaliekama nežinomybėje". 

Kun. Kazimieras 
Pugevičius 

išvyksta tarnauti \ 
Lietuva 

Danų padovanotos 
radiolokacinės priemonės 

Lietuvai rodys kelią į NATO 
K l a i p ė d a , balandžio 18 d. 

(BNS) — Lietuvai norint 
greičiau tapti NATO nare. 
būtina atnaujinti ginkluotę, 
pareiškė Danijos karalystės 
pasiunt inys Bierger Dan Niel-
sen, balandžio 18 d. Lietuvos 
kar inėms pajėgoms oficialiai 
perdavęs Danijos firmos „Ter
ma" navigacines radioloka
cines priemones. 

B. Nielsen teigimu. Danijos 
bei Švedijos vyriausybes, su
teikdamos šią pagalbą, padės 
kontroliuoti Lietuvos ekono
minę zona ne tik kariniu 
atžvilgiu, bet ir kovoti su kon

trabanda, išvengti nelegalaus 
tranzito gabenimo. „Tai vienas 
pagrindinių reikalavimų, no
rint Lietuvai ntegruotis į Eu
ropą", sakė jis. 

Radiolokacinių prietaisu 
perdavimo ceremonijoje daly
vavęs krašto apsaugos mini
stras Česlovas Stankevičius 
pasidžiaugė, kad Lietuvos lai
vai, įsigiję įrangą, galės daly
vauti tarptautinėse operaci
jose. Ryšių ir informacijos 
ministras Rimantas Pleikys 
spaudos konferencijoje teigė. 
kad iki šiol turėta technika 
„tik gąsdindavo varnas". 

Kun Kazimieras Pugevičius 

Balandžio 20 d., sekma
dieni, pamokslo Baltimorės. 
MD. Šv. Alfonso lietuvių pa
rapijos bažnyčioje metu. ku
nigas Kazimieras Pugevičius 
pranešė, kad nuo gegužės 27 
dienos išvyksta į Lietuvą, kur 
darbuosis Pal. Jurgio Matu
laičio parapijoje Vilniuje (kle
bonas kun Medardas Čepo
nis:. 

Kun. Kazimieras Puge
vičius gimė 1928 m. balandžio 
29 d. Baltimorejo. Mokėsi St. 
Charles kolegijoje Catons-
ville. MD. vėliau teologiją ir 
filosofiją studijavo Vašing
tono katalikų universitete. 

19").H m buvo įšventintas 
kunigu, o 1966 m. — paskir
tas Šv. Alfonso parapijos vi-

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA. Reuter. BNS. INTERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN. RIA žinių 
agentūrų pranešimais;. 

Bona. Vokietijos užsienio reikalų ministras Klaus Kinkei 
šeštadienį pareiškė, kad Bona rimtai žiūri į Irano radikalių is-
lamistų grupuočių grasinimus pradėti savižudžių puolimus 
prieš Vokietiją, tačiau patikino vokiečius, kad jie yra visiškai 
saugūs. Dieną prieš K. Kinkei pareiškimą, grupuotės ,,Ansar-e 
Hizbollah" vadas pranešė, kad jo pasekėjai, įsakius Irano aukš
čiausiam vadovui, yra pasirengę veikti prieš Vokietiją ir mirti 
kaip kankiniai. K. Kinkei teigė neturįs pagrindo nerimauti dėl 
530 vokiečių esančių Irane, kadangi šios valstybes pareigūnai 
užtikrino, jog daro viską užsienio piliečių saugumui užtikrinti. 

J e ruza lė . Izraelio premjero Benjamin Netanyahu reputaci
ja per korupcijos skandalą nukentėjo, tačiau jis įrodė, kad puo
limas yra geriausias gynybos būdas. Pirmadienį jis bent jau 
artimiausiam laikui sutvirtino savo koaliciją, įsteigdamas 
aukšto rango ministrų komisiją, kuri ateityje turės prižiūrėti 
aukščiausiųjų pareigūnų skyrimą. 

Maskva. Rusijoje niekada nebuvo pavogta nė v;-.na bran
duolinė galvutė, pirmadienį pareiškė branduolinės energetikos 
ministro pavaduotojas Nikoiaj Jegorov. Jis paneigė Vokietijos 
laikraštyje „Frankfurter Allgemeine" išspausdintus Maskvos 
saugumo ir politikos instituto vadovo Vladimir Orlov žodžius, 
kad 1993 m. vienoje Uralo gamykloje girti darbininkai susila
žinę pavogė dvi branduolines galvutes, kurias paslėpė gyvena
mojo rajono garaže. Anot V. Orlov, tai buvo pirmoji branduoli
nio ginklo vagystė Rusijoje. 

Lima. Peru sukilėliai, jau 123 dieną laikantys 72 įkaitus 
Japonijos ambasadoriaus rezidencijoje paprašė suteikti medici
ninę pagalbą savo 30 įkalintų bendražygių. Tupaco Amaru re
voliucinis judėjimas pasinaudodamas įkaitų krize, bandė at
kreipti dėmesį į nežmoniškas sąlygas, sudaromas Peru kali
niams, kaltinamiems pagal specialų antiteroristinį įstatymą. 

Maskva. Rusijos prezidento Bons Jelcin atstovas spaudai 
Sergej Jastržembskij šeštadienį pareiškė, kad JAV buvo tiesiog 
„pavydi'', kai šaltai reagavo į Rusijos ir Vokietijos vadovų susi
tarimus dėl NATO išplėtimo planų. ..Net tarptautiniuose rei
kaluose yra vietos pavydui', sakė jis. Rusija ir NATO siekia su
daryt: sutartį, apibrėžiančią dvišalius santykius, prieš pra
sidedant NATO aukščiausio lygio susitikimui liepos mėn. Ket
virtadienį, po derybų su Vokietijos kancleriu Helmut Kohl. Jel
cin teigė, kad NATO ir Rusijos sutartis bus pasirašyta gegužės 
27 d. Paryžiuje. Tačiau JAV pareigūnai pareiškė, kad sutart is 
dar neparengta ir išreiškė nustebimą, jog Jelcinas elgiasi taip, 
tarsi pasirašymo data būtų nustatyta. 

Bona. Vokietijos Bundestago užsienio reikalų komiteto pir
mininkas Karlheinz Hornhues pareiškė, kad ketvirtadienį vy
kęs Rusijos prezidento Boris Jelcin ir Vokietijos kanclerio Hel
mut Kohl susitikimas parodė, jog Rusija NATO planuose plės
tis j Rytus daugiau nebeįžvelgia iššūkio, nukreipto prieš Mask
vą. Hornhues sakė. kad Rusijos prezidento įsipareigojimas, jog 
iki gegužės mėn. pabaigos bus rastas Rusijai ir NATO priimti
nas sprendimas, leidžia tikėtis, kad dvišalis susitarimas gali 
būti pasirašytas. 

Seulas . Šimtai Pietų Korėjos gyventojų Seule penktadienį 
surengė demonstraciją prieš JAV bendrovę „Coca-Cola", reika
laudami, kad ji atsisakytų bandymų „praryti" vietinę bendro
vę „Bum Yang Food Co.". 

Bona. Vokietijos užsienio reikalų ministras Klaus Kinkei 
balandžio 17 dišsikviete Baltarusijos ambasadorių Bonoje ir pa
reiškė, esąs susirūpinęs dėl Baltarusijoje veikiančių humanita
rinių organizacijų padėties. Vokietijos URM ypač didelį nerimą 
sukėlė Baltarusijos valdžios sprendimas uždaryti „Černobylio 
vaikų" fondą, artimai bendradarbiavusį su Vokietijos humani
tarinėmis organizacijomis. Buvo pareikšta, jog Vokietija ir Eu
ropos Sąjunga yra pasiryžusios remti demokratizaciją Baltaru
sijoje, tačiau tik su ta sąlyga, kad ten būtų stiprinamos demok
ratinės institucijos. 

J e ruza l ė . Izraelyje balandžio 17 dpo ligos mirė buvęs pre
zidentas Chaim Herzog. kuris sulaukė 78 metų. pranešė ka
riuomenės radijas, pertraukęs^avo įprastinę laidą.Ch. Herzog 
buvo istorikas ir išbandė nemažai darbų. Izraelio prezidento 
pareigas jis ėjo 10 metų iki 1993 m. 

Maskva. Rusija balandžio 17 d pareiškė esanti nustebusi ir 
apgailestaujanti del Europos Parlamento grasinimų nepripa
žinti jos sąjungos su Baltarusija. Rusijos pareigūnai tokius Eu
ropos parlamentarų pareiškimus įvertino kaip politinį kišimą
si. Praėjusią savaitę Europos Parlamentas priėmė nuta
rimą, kuriame perspėja Baltarusiją, kad sustabdys Europos 
Sąjungos ir Baltarusijos ketinamus pasirašyti prekybos bei pa
ira I bos sutartis, jei Baltarusijos vyriausybė nepradės vykdyti 
esminių politinių bei ekonominiu reformų. 

karu. 
Kun, K. Pugevičius. domė

damasis liturginiais klausi
mais, rašo Baltimorės arki
vyskupijos laikraštyje ..The 
CathoHc Revievv". religinėmis 
temomis rašo lietuviškuose 
laikraščiuose, pasirašydamas 
K Pūga. 

KALENDORIUS 
Balandžio 22 d.: Soteras , Ka 

jus. Leonidas. O p o r t ū n a . Neru-
na. 

B a l a n d ž i o 23 d.: Šv J u r g i s , 
an t ras i s Lietuvos globėjas (mi 
re 303 m>; Ada lbe r t a s , Vai 
t iekus . D a u g a u d a s . Vyga i l ė . 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

ŠTAI KAS ŽINOTINA 
PACIENTUI APIE 
ANTIBIOTIKUS 

J O N A S ADOMAVIČIUS, M.D. 

Dauguma žmonių mano, kad 
priešuždegiminiai vaistai — 
antibiotikai — yra stebuklingi 
— esą jie pajėgią pašalinti vi
sokius, žmogų varginančius, 
uždegimus. Tada, girdi, žmo
gus vėl gali eiti savais keliais. 
Gaila, kad iš tikrųjų nėra taip 
džiaugsminga: mat patys 
antibiotikai bakterijas sunai
kinti kūnui patalkina, o kar tu 
išaugina t iems antibiotikams 
atsparias bakterijas (super 
germs), kurios tik juokiasi iš 
an* :Hotikų. 

omi susirūpino dabart inė 
medicina, kad, net inkamai ir 
per dažnai vartojant antibio
tikus, padedama įsiveisti to
kioms bakterijoms, kurios esti 
atsparios antibiotikams. Fak
tas yra , kad kiekvienas anti
biotikas nenužudo visų bakte
rijų, šiek tiek jų lieka po kiek
vienos rūšies antibiotikų pa
vartojimo. O tos gyvomis 
išlikusios bakterijos pakinta 
(mutacija) ta ip, kad jos esti at
sparios antibiotikams, k ū n e 
jų „draugas" kūnui nužudyti 
padėjo. 

Bakterijos greitai veisiasi. 
Per kelias va landas ats iranda 
jų naujos generacijos. Dabcr 
vis gausiau antibiotikai varto
jami: kasmet net po 150 mili
jonų j iems receptų Amerikoje 
išrašoma. Tas pagreitino at
sparių antibiotikams bakte-
rijifatsir ad i mą. 

Kad ir kaip nemaloniai tas 
skamba, vis dar dauguma už
degimų sunyksta , gydant pir
mos eilės antibiotikais, kas 
yra penicilinas i'ampicillin). O 
kai šis negelbsti, daug stipres
ni antibiotikai užgesina dau
guma uždegimu. 

Bet ir su tais stipresniais 
antibiotikai.- ne pyragai, nes 
ir prieš.]u«.)s atsparius bakteri
jos ats i randa. Todėl dabar 
mok>las liovėsi gaminti nau
jus ant,;'t>'.otikus ;r visus gydy
tojus ratnna taupiau su jais 

elgtis. Taip pat reikia ir pa
cientus daugiau apšviesti jų 
vartojime: priiminėti antibio
tikus tik kai jų reikia ir varto
ti juos kaip įsakyta. 

Ant ib io t iku a tveju 
gydyto jas a t s i d u r i a t a r p 

kūjo ir p r i e k a l o 

Savo profesinio vardo verti 
gydytojai prirašo antibiotikų, 
gerai apsvarstydami ir t ik ta
da, kai jie yra tikri, jog užde
gimas yra sukeltas bakterijų, 
o ne virusų, prieš kuriuos an
tibiotikai neveikia. 

Tokios ligos, kaip sloga 
icold) ir influenza yra virusų 
ne bakterijų padariniai, todėl 
antibiotikai nepadeda nei 
prieš slogą, nei prieš influ-
zenzą. Prieš tas ligas geriau
sias vaistas yra žmogaus at
sparumas, kuris įgaunamas 
vegetariškai mintant. darbuo
jant is ir nesinuodijant jokiais 
nuodais, kaip kava, nikotinu, 
alkoholiu, riebalais, choleste
roliu bei tinginyste. 

Bet čia ir atsiranda gydyto
jas ta rp kūjo ir priekalo: žmo
nės nenori mesti dešrų su 
kumpiais iš burnos. 0 pacien
tai vis dar mano, kad antibio
tikai viską gydo, tad reikalau
ja antibiotikų iš gydytojo, net 
ir tada, kai gydytojas įtaria vi
rusų sukeltą negerumą — 
tada antibiotikai nereikalingi, 
nes prieš virusus neveikia. Pa
cientai reikalauja antibioti
kams recepto, na, o gydytojas 
žino, kad pas jį tas pacientas 
daugiau neateis, jei jis anti
biotikams recepto negaus. 
Taip kartais ir nusileidžia gy
dytojas pacientui, kas netu
rėtų būti: pacientas ne
pagristai neturėtu antibiotikų 
reikalauti. Nesant reikalui, 
gydytojas neturėtųjų išrašyti, 
0 žmogui patarti, kad didintų 
savo atsparumą jau minėtais 

Romoje .996 m spalio 9 ii l.inkrsi lietuvių grupe iš Lietuvos. Nuotraukoje baltais marškiniais' lietuvių cho
ras gieda Sv. Petro aikžteje audiencijoje su popiežium metu. 

N'uotr. ses . Margare t P e t c a v a g e 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

TARPTAUTINIŲ 
EUCHARISTINIŲ 

KONGRESŲ ISTORIJA 

'• enuo ikmete Neringa Nekrašiutt- ir damininke Laima Lapkauskaitė 
jau atvyko į Čikagą iš Marijampolės Jos atliks „Saulutes". Lietuvos 
v<:.kų globos būrelio ruošiamų koncertų ciklą įvairiuose lietuvių telki
niuose Pelnas skiriamas vargstantiems vaikams Lietuvoje 

Tarptautinių eucharistinių 
susitikimų idėja gimė Vakarų 
Europoje XLX a. 7-ojo de
šimtmečio viduryje, kai iškilo 
reikalas ne tik pagyvinti eu
charistines pamaldas, bet ir 
pasipriešinti tuo metu stip
rėjančioms pasaulietinėms 
tendencijoms, turinčioms 
aiškų antibažnytinj ir net an
tireliginį atspalvį. 

Toks Bažnyčios atsinaujini
mas buvo ypač būdingas 
Prancūzijos pasauliečiams. 
Daugiausia čia nusipelnė 
Emilie-Merie Tamisier U834-
1910), kuri jau apie 1870 m. 
organizuodavo eucharistines 
maldininkų keliones. Ją rėmė 
nuodėmklausiai, ypač vėliau 
šventuoju paskelbtasis kun. 
Petras Julianas Eymard 
(1811-1868), Paryžiaus vysku
pas Gaston de Segur (1820-
1880 j , taip pat Fribūro I Švei
carija) vyskupas Gaspard 
Mermillod ir Lježo (Belgija) 
vyskupas Viktor-Joseph Deu-
treloux. Įvykiai, lėmę eucha
ristinių kongresų atsiradimą, 
buvo šie: 1874 m. masinė mal
dininkų kelionė iš Lilio į 

būdais. Sloga gydoma pagyja 
per savaitę, o negydoma — 
per septynias dienas, kai žmo
gaus atsparumas ją tvarko. 

Su an t i b io t i ka i s e lk imės 
ke tve r iopa i 

1. Išbaik prirašytą vaistų 
antibiotikų dozę. Nesustok jų 
imti vien dėl to, kad gerai 
pradėjai jaustis. Mat reikia, 
kad vaistai pribaigtų dar ir li
kusias atsparias bakterijas. 

2. Nevartok vaistų, atlikusių 
nuo pereito karto. Pradėjęs 
negerai jaustis, žmogus ima 
antibiotikus, atlikusius nuo 
pereito karto, kurių tada ne-
suvartojo. Taip elgiantis bak
terijos dažniau a tspa rėja ir 
ateityje užsikrėtimą padaž-
nina. 

3 Bendradarbiauk su gydy
toju: nereikalauk antibiotikų 
tada. kai gydytojas mano, kad 
ju nereikia. O kai gauni anti
biotikams receptą, paklausk, 
kokie jie yra ir nuo ko 

1 N'eapsileisk antibiotikus 
imdamas — nepraleisk dozės, 
nes tada sumažta kraujyje an
tibiotikų kiekis ir įgalina kai 
kurias bakterijas išlikti gyvas. 

Taigi, imdami antibiotikus, 
pildykime šiuos ketveriopus 
reikalavimus, nes tada suma
žinsime bakterijų gyvastingu
mą ir jų gebėjimą mums pa
kartotinai pakenkti. Sėkmės. 

Douai, 1876 m. Avinjone ir 
1878 m. Favernay vykusios 
eucharistinės pamaldos iš 
esmės buvusios neoficialiais 
eucharistiniais kongresais. 

Surengti oficialų eucharis
tinį kongre3ą pirmoji pasiūlė 
minėtoji E. Tamisier, kuri sa
vo veikla ne tik skatino maldi
ninkus lankytis eucharistinių 
pamaldų vietose, bet ir iškėlė 
idėją organizuoti tarptauti
nius religinius-mokslinius su
sitikimus. Judėjimo pradinin
kė troško pagyvinti Eucha
ristijos garbinimą, plėsti aki
ratį, priešintis supasau
lėjimui, taip pat stirpinti ka
talikų savimonę ir žadinti 
pasididžiavimą savo tikėjimu. 

Su šiomis mintimis pir
miausia būro supažindintas 
karštas eucharistinių pamal
dų entuziastas, šv. Petras Ey-
mardas, kuris jau 1856 metais 
Paryžiuje buvo įsteigęs Šven
čiausiojo Sakramento Kunigų 
kongregaciją (eucharistai arba 
eymardistai): Šv. Petras Ey-
mardas labai uoliai ir supra
tingai priėmė tokių susiti
kimų idėją, nors pats 
nesulaukė formalaus šių keti
nimų įgyvendinimo. 1879 m. 
balandžio 27 d. E. Tamisier 
idėjai pritarė popiežius Leo
nas XIII, tuo tikslu išleidęs 
bulę. Tačiau įgyvendinti pro
jektą nebuvo lengva. Paaiš
kėjo, jog nei Prancūzijoje, nei 
kaimyninėje Belgijoje ne
įmanoma surengti eucharisti
nių susitikimų dėl ten vyrau
jančių liberalių ir antikatali-
kiškų nuotaikų. Kiti kraštai , 
kuriuose buvo numatoma or
ganizuoti eucharistinius kon
gresus (pvz., Olandija), šiuo 
projektu nesusidomėjo. Kai 
jau atrodė, jog šių ketinimų 
teks atsisakyti ar bent atidėti 
juos kuriam laikui, pasikeitė 
padėtis pačioje Prancūzijoje. 
Šia idėja susidomėjo du Lilio 
verslininkai Philibert ir Fe-
ron Vrau, prie kurių vėliau 
prisijungė grafas de Damas. 
Jų finansinė parama leido su
rengti pirmąjį tarptautinį eu
charistinį kongresą. 

Pritariant popiežiui Leonui 
XIII, kongresas įvyko Lilyje 
1881 m. birželio 28-30 d. Kon
grese, kurio šūkis buvo 
„Kristaus bendruomeninė ka
ralystė", dalyvavo daugiau nei 
8 tūkstančiai tikinčiųjų, t a rp 
jų 363 delegatai iš Pran
cūzijos, Austrijos, Čilės, Grai
kijos, Ispanijos, Olandijos, 
Šveicarijos ir Meksikos. Po
sėdžiams pirmininkavo Cam
brai vyskupas augziliaras 
Henri Monnier. Per šį pirmąjį 

istorinį Kristaus Eucharisti
joje gerbėjų susitikimą per
skaityta keliolika pranešimų 
trimis temomis: adoracija ir 
atgaila, kultas ir išorinis gar
binimas, pamaldumo platini
mas. Pranešimuose, diskusi
jose ir pamoksluose buvo itin 
pabrėžiama būtinybė grąžinti 
Dievo įsakymams deramą vie
tą viešajame ir bendruomeni
niame gyvenime. Baigiantis 
renginiui dalyviai įsteigė lai
kinąjį komitetą, kuriam buvo 
pavesta rengti tarptautinius 
eucharistinius kongresus. 

Antrasis kongresas („Eu
charistija sukrikščioninti gy
venimą") buvo sušauktas 
Avinjone 1882 m. rugsėjo 13-
17 d. J am vadovavo vietos ar
kivyskupas F. E. Hasley. Tre
čiasis kongresas buvo sureng
tas 1883 m. birželio 5-10 d. 
Lježe, kur, pirmininkaujant 
Cambrai arkivyskupui metro
politui A. Duąuesnaya, 
ieškota, kaip Bažnyčiai rei
kėtų reaguoti į supasaulėjimą, 
plintantį Vakarų valstybių 
visuomenėje. Kongreso metu 
buvo įsteigtas nuolatinis 
Tarptautinis eucharistinių 
kongresų (TEK) komitetas. 
Tai buvo pirmasis kongresas, 
vykęs už Prancūzijos ribų. 

Popiežiaus Leono XIII pon
tifikato metais surengta 14 
kongresų. Iš pradžių jie vyk
davo kasmet, vėliau kas du ar 
trys metai. Laikui bėgant šie 
susitikimai tapo retesni, ta
čiau peržengė Europos ribas. 
1893 m. kongresas įvyko Jeru
zalėje, o 1910 m. — Montrea-
lyje. 

Kongresų rengėjai kartais 
patirdavo ir sunkumų. Pa
vyzdžiui, per 18-ąjį kongresą, 
kuris vyko 1908 m. rugsėjo 8-
13 d. Londone, britų valdžiai 
uždraudus eucharistinę pro
cesiją su Švenčiausiuoju Sak
ramentu, procesija ėjo miesto 
gatvėmis be Švenčiausiojo 
Sakramento, stebindama daly
vių gausa: per 20,000 suaugu
sių ir beveik 20,000 vaikų, 7 
kardinolai, daugiau nei 90 

vyskupų ir beveik 1,000 ku
nigų. 

1908 m. gegužės 14-21 d. 
Jeruzalėje įvykusiame kong
rese pirmą kartą dalyvavo 
rytų apeigų katalikai. Šv. Pi
jus X buvo pirmasis eucharis
tiniam kongresui pirmininka
vęs popiežius 'Roma, 1905 m. 
birželio 1-4 d.). Per 21-ąjį kon
gresą (Montrealis, 1910 m. 
rugsėjo 7-11 d.) pirmąją 
Šventąją Komuniją priėmė 
apie 30,000 vaikų. 23-iajam 
kongresui (Viena, 1912 m. 
rugsėjo 12-15 d.) vadovavo im
peratorius Pranciškus Juoza
pas I. 

Paprastai kongresai buvo 
siejami su svarbiomis datomis 
ar kitais tos šalies krikš
čionims, ypač katalikams, 
svarbiais įvykiais. Toks, pa
vyzdžiui, buvo 30-asis kongre
sas, surengtas Kartaginoje 
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(dabartinis Tunisas) 1930 m. 
gegužės 7-11 d., minint šv. 
Augustino mirties 1500 metų 
jubiliejų. Panašiai ir 1932 m. 
birželio 21-26 d. Dubline pa
minėtos šv. Patriko — Airijos 
apaštalo ir globėjo — 1500 at
vykimo metinės. Kiek anks
čiau (Sidnėjus, 1928 m. rug
sėjo 6-9 d.) pirmą kartą 
nagrinėta marijologinė tema: 
„Marija ir Eucharistija". 

Daugiausia kongresų įvyko 
popiežiaus Leono XIII pontifi-
cato metais — 14. Pijaus X, 
vadinto „Eucharistijos po
piežiumi", pontifikato metais 
surengta 11 kongresų, Pijaus 
XI — 9. Popiežiaus Jono 
XXIII pontifikato metais 
įvyko tik vienas eucharistinis 
kongresas, 37-asis (Miunche
nas, 1960 m. liepos 31 — 
rugpjūčio 7 d.). Tada jau buvo 
įsigalėjęs paprotys rengti to
kius susitikimus kas 4-5 metai. 
Paskutinis kongresas prieš 
karą, 34-asis, įvyko Budapešte 
1938 m. gegužės 25-30 d., o 
pirmasis po karo — Barselo
noje 1952 m. gegužės 27 — 
birželio 1 d. Vengrijos sos
tinėje, kur susirinkta pagal 
šūkį „Eucharistija — meilės 
ryšys", popiežiui atstovavo 
kardinolas Eugenio Pacelli, ki
tais metais tapęs popiežiumi 
Pijumi XII. I šį kongresą 
suvažiavo per 100,000 žmonių 
iš viso pasaulio, išskyrus vo
kiečius, kuriems išvykti iš 
šalies buvo uždraudęs Hitle
ris. Tarp dvasininkų čia buvo 
15 kardinolų, 33 vyskupai. 
Surengti kitą kongresą norėta 
1940 m. Nikėjoje, bet šiuos 
planus sugriovė karo pradžia. 
Barselonoje kulminacinis mo
mentas buvo šv. Mišios kaip 
nekruvinoji Eucharistijos au
ka, nors procesija, aišku, irgi 
įvyko. Jai baigiantis Ispanijos 
diktatorius generolas Francis-
ko Franco paaukojo savo šalį 
Eucharistiniam Kristui. 

Kai kuriems kongresams iš 
dalies pirmininkavo popiežiai 
Paulius VI (1961 m. Bom
bėjuje ir 1968 m. Bogotoje) ir-
Jonas Paulius II (1985 m. 
Nairobyje, 1989 m. Seule ir 
1993 m. Sevilijoje). Paskutiny
sis, 45-asis, eucharistinis ko-
gresas, kurio šūkis buvo 
„Kristus — žmonių šviesa: 
Eucharistija ir evengelizaci-
ja", įvyko Sevilijoje 1993 m. 
birželio 7-13 d. Ten Šventasis 
Tėvas paskelbė Vroclavą 46-
ojo kongreso vieta. 

Baigiant reikėtų paminėti, 
kad tarptautinių eucharisti
nių kongresų organizavimu 
rūpinasi popiežiaus Leono 
XIII įsteigtasis Popiežiškasis 
komitetas tarptautinių eucha
ristinių kongresų reikalams, 
kuriam nuo 1991 m. sausio 3 
d. pirmininkauja kardinolas 
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KUR TRUMPA — TEN 
IR TRŪKSTA 

DR. R. GAJAUSKAITĖ 

Biudžetas — kaip trumpa 
antklodė, tąsomas į visus 
šonus: visiems per mažai, o 
reikia. Ir švietimui, ir pensi
joms, ir sveikatos apsaugai. 
J a i — ypač. J u k kiekvienas 
devintas žmogus Lietuvoje — 
su negalia, pusė visų mirš
tančiųjų — nuo širdies krauja
gyslių susirgimų (insultas-
infarktas), trečdalis — nuo vė
žinių. Svarbiausia tai, kad 
miršta — trisdešimtmečiai! 
Tie, kurie sudaro mokesčių 
mokėtojų grupę, išlaikančių ir 
besimokančius, ir pensinin
kus, ir ligonius... 

Kodėl toks didelis nuošimtis 
(80%) jaunų žmonių išeina 
Anapilin? Kas išprovokavo 
Lietuvoje šią „civilizacijos 
ligų" bangą? Pažiūrėjus į 
Černobylio avarijos žemė
lapius, pasidaro aišku, kodėl 
sumažėjo gimstamumas, kodėl 
toks didelis jaunų žmonių ser
gamumas ir mirtingumas. Tai 
radioaktyvaus užteršimo pa
sekmės. Ir visų mintys apsis
toja ties Ignalinos atomine 
elektrine su galingiausiu pa
saulyje černobyliniu reakto
riumi, su tektonine zona ap
link elektrinę, su sovietinio 
mentaliteto aptarnaujančiu 
personalu... 

Šiandien, sumažėjus gamy
bai Lietuvoje 70%, atitinka
mai sumažėjo ir poreikis elek
tros energijai. Ir nors visos 
elektrinės dabar dirba ne visu 
pajėgumu, tačiau turime ener
gijos perteklių, kurį parduo
dame į užsienį... 3-6 kartus pi
giau nei savišiams artotojams! 
Kaip mėsą — žemiau savikai
nos, o skirtumą gamintojams 
dengia biudžetas, t.y. mokes
čių mokėtojų kišenė! Ir tai ne 
viskas — dar yra skolinamasi 
iš užsienio valiuta kuro už
pirkimui, o pelno iš pertek
linės energijos pardavimo ne
gauname. Taigi išlaidos ir sko
los mūsų, o nauda — užsienio. 
Nauda Lietuvai iš tokios 
„gamybos" — k ip „zablackui 
iš muilo". 

Maža to, ką šiandien mo
kesčių mokėtojas turi pridurti 
prie eksportuojamų prekių, 
dar planuojama ir toliau pa
našia kryptimi vystyti energe
tiką. O būtent — iš pagrindų 
remontuoti Ignalinos AE ir 
pratęsti jos veikimą dar 20 
metų arba statyti naują. Ir vėl 
iš mokesčių mokėtojų kišenės. 
Ar reikia Lietuvai, neturinčiai 
savo kuro išteklių, plėtoti 
energetikos pramonę, ar verta 
savo skolų didinimo sąskaita 
gaminti elektrą kaimynų nau
dai, ar galima stumti neviltin 
mokesčių mokėtojus, keliant 
kainas savam vartotojui, kad 
palepinti pigia energija užsie
niečius? O gal racionaliau su
mažinti elektros gamybą iki 
valstybės poreikių (30%) ly

gio? Gal derėtų rūpintis pakai-
talinių energijos šaltinių įsi
savinimu (Žemaitijos termi
niai vandenys) ir tuo suma
žinti imamų iš užsienio kre
ditų apimtis (70%!)? Tuo pačiu 
sumažintume ir skolų apimtis, 
taigi palengvėtų mokesčių mo
kėtojams. 

Būtina prisiminti, kad 1989 
metais Lietuvos Žalieji pa
siekė Ignalinos AE III bluko 
statybos uždarymo, o I ir II 
blokų eksploatacija buvo leis
ta tik iki jų veikimo terminų 
pasibaigimo. Ir tik su ypatin
gų techninių apsaugos prie
monių įdiegimui! Švedija 
mums padėjo šia prasme. Bai
giasi terminas I blokui, o mū
sų vyriausybė pradėjo rūpintis 
AE kapitaliniu remontu. Tarp
tautinėms komisijoms užpro
testavus — vyriausybė svajoja 
apie naujos AE statybą!!! Ir 
vėl kyla klausimas iš kieno 
kišenių? Ir kokios sumos? 
Naują, kai neišspręstos seno
sios uždarymo, radioaktyvių 
atliekų laidojimo problemos. O 
jos kaštai — tolygūs staty
boms. Iš kur imsis dvigubai 
daugiau pinigų, kai skolos už 
energetinio kuro pirkimą dar 
kabo ant mokesčių mokėtojų 
sprandų?Ir nemažai — milijo
nai ir milijardai. Tuo tarpu tu
rime prasimaitinti neįgalin
čius pensininkus. 

Akivaizdu, kad sumažėjusiai 
Lietuvos gamybai nereikia 
tiek elektros energijos. Aki
vaizdu, kad eksportuojama 
energija neduoda valstybei 
pelno ir energetikos gamyba 
naudinga tik tarpinėms orga
nizacijoms, į kurių kišenes su
plaukia milijonai. Keista, kad 
remiama energetikų monopo
lija, mokesčių mokėtojų są
skaita. 

Ignalinos AE buvo pastaty
ta, neatsižvelgiant į Lietuvos 
poreikius ir ekologinę grėsmę: 
jėgainė stovi žemės drebėjimų 
zonoje ir kiekvieną minutę 
mums gresia antruoju Čer
nobyliu. J i ir dabar neduoda 
Lietuvai naudos, tik klampina 
mus į neišbrendamas skolas. 
Avarijos atveju — Lietuva lik
tų be lietuvių. Kaip ir buvo 
okupantų planuota. 

Naujos AE planavimas ir 
projektavimas vėlgi kelia tas 
pačias ekonomines, ekolo
gines, technines ir valdymo 
problemas. Iš skolų už dabar
tinį kurą neišbridę, tik pasis
kolinę — senąjį Ignalinos 
baisūną galėsime palaidoti. O 
vėl planuojama skolintis nau
jai AE statybai, kad kaimy
nams būtų 3-6 kartus pigesnė 
elektra! Ir vėl, kaip sovieti
niais laikais — be mokslininkų 
pritarimo, be savivaldybių su
tikimo — tik savo nuožiūra. 
Bet iš mūsų kišenių. Prieš 
mūsų valią. Prieš tarptautinę 

Estų, latvių ir lietuvių sąjungos. C.'T valstij'..-
eil.: Ylo Auson (estas), Elona Yaišniene. Viri 
Gureckas: II eil.: Valdis Vinels 'latvis). 

ELLA lianai :- Kongresą atstovę Barbara Kennelly Iš kairės I 
Paegle (latvė). Barbora Kennelly, Ilva Joe-Cannon (estė) ir Algis 

BALTIECIAI BANDO KREIPTI 
ĮSTATYMŲ LEIDĖJŲ 

ĮSITIKINIMUS 

Danutė Bindokienė 

Svarbu pažinti priešą 

Amerikos Lietuvių Bendruo
menė, CT, American-Latvian 
Association of CT, ir Estonian-
Freedom Federation įsteigė 
ELLA (Estonian, Latvian, 
Lithuanian Alliance of CT), 
kovoti dėl trijų Baltijos valsty
bių laisvės. Šioms valstybėms 
laisvę atgavus, ta grupe 
užsnūdo. Prez. Jelcino ir kiti 
Rusijos valdžios žmonės reika
lauja, kad buvusios Sov. 
Sąjungos respublikos liktų 
Rusijos įtakoje ir netaptų 
NATO narėmis. Tuo tarpu 
Vakarų politikai kalbėjo, kad 
Baltijos tautos galės ateityje 
tapti NATO narėmis. Diplo
matinėje kalboje naudojamas 
žodis „ateityje" reiškia — nie
kada. Vakarų diplomatai ir 
rusų reikalavimai pažadino iš 
miego ELLA. J ie jau aplankė 
visus šešis Connecticut atsto
vus Kongrese ir susisiekė su 
abiem senatoriais. 

Pas kiekvieną atstovų rūmų 
narį apsilankė visų trijų val
stybių atstovai. Jų vardu 
kalbėjo ELLA pirmininkė Ilvi 
Joe Cannon: „Mes čia atvy
kome, susirūpinę Baltijos val
stybių saugumu. Tos vals
tybės yra per silpnos ap
siginti. Todėl mes norime, kad 
Kongresas ir administracinė 

valią. Nors Vakarų valstybių 
(Švedija) negrąžintinos milijo
ninės pagalbos dėka ir šian
dien užtikrinamas Ignalijos 
AE techninis saugumas. Ig
noruojamas ir 1989 metais 
Lietuvos Žaliųjų iškovotas 
sprendimas dėl Ignalinos AE 
uždarymo suėjus terminui. Ig
noruojami ir mokesčių 
mokėtojų poreikiai — mažinti 
skolas, gaminti elektros ener
giją tik saviems poreikiams, 
taupyti ją bei įsisavinti alter
natyvias, ekologiškai nekenk
smingas energijos rūšis. 

valdžia nustatytų aiškius rei
kalavimus dėl įstojimo į NA
TO. Visos Europos valstybės, 
norinčios prisijungti prie 
NATO. turi turėt', galimybę 
tapti narėmis, jei išpildo rei
kalavimus. Tik NATO gali 
duoti pastovumą; ir saugumą 
Rytų bei Vidurio Europai. Mes 
tikime, kad demokratinė ir 
pastovi Europa vra svarbi 
J A V . 

Dėl Baltijos kraštu įjungimo 
į NATO Kongreso nariai 
aiškiai nepasisakė,r;es tas er
zintų Rusiją. Minįį kėlė ypač 
Samuel Gejdenson. kad būtų 
reikalinga atskira sutartis su 
Baltijos kraštais-. Ši sutart is 
neįrėmuotų į NATO karinį 
planą. Karaliaučiaus krašto 
demilitarizavimas, atrodo, yra 
priimtinesnis Kongresui, negu 
NATO, nes dabartinė padėtis 
nėra gera, kada Rusija yra ap
supus Baltijos valstybes. 

Buvo iškelta mintis, kad Ru
sija daro ekonominius spaudi
mus į Baltijos kraštus, nu
traukiant dujų, naftos ir kitų 
žaliavų pristatymą, ir kad 
ateityje tas spaidimas dar 
gali padidėti. Į tąi Kongreso 
nariai nereagavo. | J i e kreipė 
kalbą į prekybos r^oralę ir tei
sę, paveldėtą iš Sovietų 
Sąjungos. Tai yra nepalanki 
padėtis prekybai ir gamybai. 
Dėl to veikia apgavystės, suk
tumas ir korupcija. S. Gejden
son galvojo, kad JAV galėtų 
padėti teisės ir įstatymų tvar
kymui. Taip pat sa,l būtų gali
ma pagalba pradedantiems 
mažą prekybą ar .amybą. 

Susidarė vaizdas, kad ge
riausiai supranta ir orientuo
jasi Baltijos krašt4 reikaluose 
Samuel Gejden.-on (kuris 
sakėsi yra lietumis), Nancy 
Johnson ir Barba"a Kennelly. 
Kiti trys nori geriau susi
pažinti su užsienio politika ir 

Baltijos valstybių padėtimi. 
Atrodo, kad šie paskutiniai 
daugiau domėjosi Amerikos ir 
savo vietovių problemomis, 
negu tarptautiniais reikalais. 
Apskritai, visi Kongreso na
riai draugiškai priėmė bal-
tiečius ir domėjosi apsilankiu
siųjų reikalais. Su abiem 
senatoriais buvo kitokia pa
dėtis. Nė vienas prašiusiems 
nepaskyrė pasimatymo. Del to 
ELLA ir jos pirmininkė Ilva 
Joe-Cannon nenusimena. Pa
gal Ilva, toliau reikia klabenti 
duris ir jos kada nors atsida
rys. 

Aplamai žvelgiant, toks su
sitikimas yra naudingas, nes 
parodo, kad Kongreso narių 
tarpe yra žmonių. kurie 
rūpinasi Baltijos kraštais, 
bando padėti formuoti už
sienio politiką. Baltijos valsty
bių gerovė padės išlaikyti 
taiką Europoje ir visame pa
saulyje. 

Po ELLA įsteigimo 1987 m. 
rugsėjo 15 d. pirmininkavo šie 
asmenys: Jaunius Nastytis, 
latvė Vairą Paeglė ir estė (da
bartinė pirmininkė) Ilva Joe-
Cannon. 

Juozas Rygelis 

• Ilgiausiai veikusi pogrin
dinė spaustuvė — 10 metų — 
Vytauto Andziulio 1980 m. Sa
lių k. (Kauno raj.) įrengta spaus
tuvė „ab". Spaustuvei patalpas 
po savo namu molio ir kalkak 
menio grunte kirstuku iškirto 
pats V. Andziulis. I spaustuvę, 
t.y. du gan erdvius kambarius, 
veda 12 m ilgio tunelis, o j jį pa
tenkama 7 m gylio šachta. Čia 
veikia slapta įsigyta ir po detalę 
surinkta spausdinimo mašina. 
Joje slapta išspausdinti 23 lei
diniai beveik 150,000 egz. tira
žu. Tai įvairios maldaknygės bei 
tautinio atgimimo dvasią ke
liančios knygelės. 

• Sen iaus ia ve ik iant i 
spaustuvė — akcinė bendrovė 
„Vilspa" Vilniuje. 

Dar nelabai seniai žmonija 
buvo įsitikinusi, kad Žemes 
gerybės yra neišsemiamos: 
visuomet pakaks švaraus van
dens, šviežio oro, medienos, 
žemės turtų; visuomet Žemė ir 
maitins, ir globos, ir atsinau
jins, nepaisant, kiek ji bus 
teršiama, naikinama, niokoja
ma. Tik maždaug šešiasde
šimtajame dešimtmetyje pra
dėjo pasigirsti vis garsesni 
balsai, kad galbūt tokia gal
vosena yra klaidinga: neabejo
tini ženklai rodo ką kita —jei
gu kažkas greitai nebus da
roma, mūsų planeta pasidarys 
tiek nesvetinga visai gyvūni
jai, kad jai grės pavojus 
išnykti. O su ja kartu ir 
žmonijai 

Nors teigti, kad pavojus jau 
praėjęs būtų netikslu, bet vis 
dėlto daug per tuos dešimt
mečius nemažai pasiekta, 
bent labiau išsivysčiusiuose 
kraštuose. Galbūt svarbiau
sias laimėjimas — žmonės jau 
pradeda suprasti, kad mūsų 
Mėlynosios planetos aruodai 
nėra neišsemiami, kad juos 
reikia taupyti, prižiūrėti, at
naujinti, tuomet jie tarnaus 
ne tik mums patiems, bet ir 
būsimoms kartoms. 

Žemės taršos problemoms 
aptarti ir panaikinti buvo 
ruoštos tarptautinės konferen
cijos, tačiau jų nutarimų ma
žai kas paisė. Vienok jos at
kreipė dėmesį į opiausias 
šiandienines ekologines bėdas. 
Be abejo, ilgainiui nuo žodžių 
bus prieita prie veiksmų. 
Žmonija jau yra taip įpratusi į 
vartojimo mentalitetą, kad 
žingsniai prie taupymo ar iš
saugojimo bus lėti. 

Kiekvieną pavasarį šiame 
krašte — šiemet balandžio 20 
d., viena diena skiriama 
„Žemės diena", kurios tikslas 
yra atkreipti ypatingą dėmesį 
į mūsų planetos ekologines 
problemas. 

Amerikoje vis stiprėja gam
tos apsaugos judėjimas. įtrau
kiant į jį net pradžios mokyk
los mokinius. Tikima, kad tik 
per švietimą ir nuolatinį pri
minimą branginti bei gerbti 
visa, kas mums Kūrėjo pa
tikėta, planeta bus apsaugota 
nuo sunykimo. Tačiau daug 
gamtos taršos problemų ran
dama buvusiuose Sovietų Są
jungos kraštuose, nes chemi
nių, o ypač branduolinių, at
laikų beatodairiškas pylimas į 
vandenį, orą, dirvožemį suda
ro pavojų žmonių sveikatai ir 
apskritai aplinkai. Tai sovieti
nis palikimas, kuris dar ilgai 
kamuos beatsistatančias po 
okupacijos U utas, neišski
riant ir Lietuvos. Jau ne kartą 
buvo užsiminta, kad labai už
teršta Baltijos jūra. kad Ka
raliaučiaus srityje sukaupti 

ginklai žaloja gamtą, bet kol 
kas daugiau kalbama, kaip 
veikiama. 

Rūpestį kelia ir branduoline 
elektros jėgainė Ignalinoje. 
Tai ne vien Lietuvos, bet visos 
Europos problema, nes nelai
mes metu nemažiau nuken
tėtų ir kaimynines valstybes. 
Nors specialios vakariečių ko
misijos j au ne kar tą lankėsi 
Ignalinoje ir davė patar imus, 
kaip reikėtų jėgainę apsaugoti 
nuo galimo Černobylio likimo, 
pagrindinis pasiūlymas — Ig
nalinos jėgainę visiškai už
daryti- Žinoma, tokia prielai
da, bent šiuo metu, Lietuvos 
vyriausybei nepri imtina, tad 
reikalas taip ir sustojo. 

Kai buvo pradėtos plačiau 
statyti branduolines elektros 
jėgainės, t ikėta, kad tai yra 
geriausias būdas išvengti 
gamtos taršos, kurią sukelda
vo akmens anglių kuras , ap
rūpinti pasaulį pigia elektros 
energija ir įvesti vartotojus į 

modernios technikos amžių. 
Deja, ir čia atomo vaidmuo 
buvo dvilypis: iš vienos pusės, 
žmonijai naudingas, iš kitos 
— pilnas nenumatytų pavojų. 
Kadangi daug pirmųjų bran
duolinių jėgainių j au yra pra
dedančios senti ir joms gresia 
pavojus sugesti, pradėta rū
pintis, kaip to pavojaus 
išvengti. Illinois didžiausia 
elektros energijos tiekėja Edi
son bendrovė šiuo metu valsti
joje turinti 6 jėgaines, tačiau 
kai kurių veikimas jau yra 
nepatikimas. Vieną jų — 
esančią Zion vietovėje, nus
pręsta uždaryti anksčiau, ne
gu buvo numaty ta , nes reikia 
maždaug 415 milijonų dol., 
kad jos saugumas būtų už
tikrintas. Visų šešių jėgainių: 
išmontavimas kainuotų 3.7 
milijardo dol., bet numatoma 
ir jas ilgainiui uždaryti, 
ieškant kitokio kuro elektros 
gamybai. J a u dabar skelbia
ma, kad iki 2027 Edison ben
drovė neturės nei vienos ato
minės elektros jėgainės. Lieka 
tik klausimas, kur bus san
dėliuojamos branduolinio kuro 
atlaikos, kai net šiame krašte 
nesutar iama dėl joms saugios 
vietos. 

Vienaip ar kitaip, branduoli
nių elektros jėgainių amžius, 
atrodo, eina prie pabaigos, to
bulėjant technikai ir būdams 
išvengti aplinkos taršos, var
tojant augalinį ar cheminį 
kurą. Žemės dienos proga vėl 
prisimenamos problemos, gre
siančios mūsų planetai , vėl 
garsiau kalbama apie taršąs, 
ekologiją, gamtos apsaugą. 
Tai geras priminimas visiems, 
kad negalime visuomet būti 
tik vartotojai — svarbu tapti 
saugotojais ir taupytojais. 
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SEVERIUKAS 
JURGIS JANKUS 

— Dabar tai jau žinau. Tėvukas viską parodė, bet 
iš kur tada galėjau žinoti, kad ten ne miškas? 

— Dabar matau, Severiuk, kad ir aš kalta. Viską 
sakiau, o kad dar reikės pereiti per dvarą, tai ir nepa
sakiau. 

Kai po daugelio metų kažin kaip išėjus iš kalbos 
Severiukui tą priminiau, jis nusikikeno. Sakė, kad 
buvo visai kitaip. Buvo nuėjęs ir į bažnyčią, net atsi
stojęs į eilę. Vienu tarpu vyrai emp taip grūstis, kad jį 
net ir eilės išmetę. Turėjo vėl į galą stoti. Tą kartą 
pasitaikė atsistoti tarp gerų, tai nebegrumdė, bet iš 
galvos neišėjo, ką kunigas pasakys už Marcelei Įleistą 
žvirblį. Kas bus, jeigu lieps keliais kelis kartus apeiti 
apie didįjį altorių, arba apie bažnyčią. Kai buvo nel)e-
toli klausyklos, nebeišlaikė, išspruko iš eilės, dar pa-
maklinėjo po miestelį ir kai visi išsivaikščiojo namo, 
išėjo ir jis. Buvo taip npramu.kad net riestainiu npbe-
norėjo. Iš karto norėjo pasakyti, kad išpažinties priėjo, 
bet taip pameluoti neišdrįso, tai sugalvojo, kad buvo 
malūne. O malūne net visiškai nebuvo. Kur jis eis i 
tokį malūną, kur nė sykio nebuvo buvęs. Net nežinojo, 
kaip tame malūne viskas yra. bet Smogęs malūne jau 

ne kartą buvo buvęs, tai susakęs taip, kaip Sruogės 
malūne galėjo būti. Apie kitus jam buvę nei šilta, nei 
šalta, bet dėl tėvuko ir močiutės sąžinė nerimo. Daug 
sykių norėjęs viską pasakyti ir atsiprašyti, bet vis 
pritrukdavę drąsos, tik kai buvo paguldyti ant lentos, 
atsiklaupęs tyliai atsiprašęs ir n įkas išbučiavęs, nes 
geresnių žmonių gyvenime sakė nebuvęs sutikęs. 

Ne visi žmonės tokie buvo, Severiukas irgi nebuvo 
angeliukas. Pas Burnį buvo už berną Dzidorius. Man 
tai jau buvo senis, ne bernas, bet kai tarnavo už 
berną, tai visi Burnio bernu ir vadino. Sako, kad pas 
Burnį į bernus atėjo dar jaunas, pas Burnį bernauda
mas vedė palaužęs Morkytę. Ir vedęs pasiliko bernau
ti. Morkytė pamiškėje turėjo trobelę ir kokį pushektarį 
žemės, tai daržovių ir bulvių užteko savo, o duonos ir 
drabuži uždirbo Dzidorius. Sako, kad tada buvo sma
gus vyras, geras visiems, rūpestingas, darbštus. Ką 
dirbo, dirbo kaip sau. Užtat ir po vestuvių Burniai kito 
berno neieškojo Buvo tik tiek, kad naktimis namie ne
būdavo, o naktimis kam to berno taip labai ir tereikia. 
Su tamsa, viską sužiūrėjęs, išeidavo pas pačią, o rytą 
irgi dar su tamsa sugrįždavo 

Dar per vestuves Miškinių Jučas mėgino paerzinti, 
kad dabar nebebus taip lengva, kai n ikes iš karto dvi 
burnas papenėti, o vehau kas begali pasakyti, kiek tų 
išsižiojusių burnų lauks, bet Dzidorius tik ranka nuvi
jo: 

— Nesirūpink, — pasakė. — Kad tik Dievas duotų 
vaikų, o duonos bus. 

Bet taip neišėjo. Dievas savo akis nusuko kur ki
tur, o Dzidorių paliko apkartusį. Teisybė, po metų su
silaukė pirmojo, pakrikštijo Soteru. Bet užėjo raupai. 
ir vaikutis, nė metukų nesulaukęs, išėjo pas Viešpatį. 
P iskum vienas po kito du atėjo negyvi. Su antruoju ir 
pati motina ko tik kartu neišėjo. Dar po metų gal kitų 
vel susilaukė berniuko. Gražus buvęs, rubuilis toks. 
ne tik pavaikščioti, bet ir lakstyti jau buvęs pradėjęs. 
I žėję smaugai, ne vieną vaiką tada pasmaugė, pa
smaugė ir Dzidorių Motiejėlį. Motina, sako. rėkusi, 
kaip odą neriama, o Dzidorius visai ėjęs iš proto. Ne-
\ ilges, negėręs, visi darbai iš rankų kritę, o naktimis 
:-?beverkęs. bet stačiai baubte baubęs, paskum metęs 

ską, lauke jaučių jungą vagoje palikęs, ėjęs ir nuėjęs 
. "nišką. Lauke dirbę vyrai tai matę, ir kai jis ligi va
ri iro nebegrįžo visi ėme galvoti, kad galėjęs į mišką 

įbėgęs pasikarti. Ko kito ir galėjo vienas į mišką 
gti. Kai per naktį negrįžo, visi sukruto ieškoti. Gal 

: 't pusė kaimo išėję. Šaukę, ūkčioję ir radę. Radę 
- dintį po miškine obelim tarpais raudantį, tarpais su 

e l im kalbantį. Ne tiek kalbantį, kiek prie
kaištaujantį, kam ji visa aplipusi obuoliukais. Kad vie
nas kitas ir nukrentąs, bet nė ženklo nelieką, o jam 
\:si. Buvęs vienas atlikęs, bet ir tą nebūtis 
r l d r ė s k t j s i kair> n i H p n i m m moH^ir> n o c l r i it ><^t l i n o 

Vyrai šiaip taip prikalbėję, kad eitų namo, Burnienė 
net ir jo paties pačią atsivedė. Visi sukibę parvedė 
namo. Tada griuvęs ir dvi dienas išmiegojęs kaip iš 
linmarkos ištrauktas slogtis. Tik trečią dieną atsikėlęs 
ir kibęs į darbą, bet toks pajuodęs, lyg jį patį būtų 
tamsūs debesys aptraukę. Dirbo kaip dirbęs, gal net 
rūpestingiau, bet vaikų ėmė baisiai nekęsti. Kažin ar 
visam kaime buvo likęs nors vienas vaikas jc botago 
neparšniotas. Aš pati, tada dar visiškai spirgutis, esu 
per kinkas gavusi, kam pasilipusi ant tvoros norėjau 
kaimynės jurginų žiedus paglostyti. Sako, kad mažytė 
būdama viską mėgau glostyti. Ir duoną, ir obuolį, ir 
saldaini pirma paglostydavau ir tik tada valgydavau. 
Sako, kad ir pieną esu mėginusi paglostyti, tik kai 
ranką sušlapusi, tai glostydavusi tik puodelį ar du
benėli. Prisipažinsiu, kad ir dabar man daug smagiau 
į gėlę pažiūrėti, pauostyti, paglostyti ir palikti, negu 
nuskinti ir viduj pasimerkti. 

Dzidoriaus botago neišvengė nė Severiukas. Pirmą 
sykį tik neraliuotu paršu teišvadino. kai tas , ginda
mas karves gatve namo, kažin kūnai šmaukštelėjo bo
tagu, kam per tvorą sieke kažin kokią žolę nuglemžti. 
Dzidorius pamate ir paleido gerklę, nes po paskutinio 
vaiko mirties jis jokiam gyvuliui nebuvo uždavęs. Bo
tagą visada turėdavo tik vaikams,ne gyvuliams. Saky
davo, kad taip reikia, esą vaikai šimtą kar tų prastesni 
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„NAMIE: LIETUVOJE IR JAV" 
Tokiu pavadinimu 1996 

metais Lietuvoje išleista kny
ga. Autorius Edmundas Ča-
pas. Iš anglų kalbos verte 
Olga Čapkevieienė. Išleido 
Šiaulių Pedagoginis institu
tą;. Rektorius Stasys Tumė
ną.-. Dailininkė Jurginą 

ūtė. Tiražas 1.000 egz. 
Knyga susideda iš dviejų 

dalių: .1 Lietuvą su dviračiu, 
su barzda, be darbo" ir 4 Lie
tuvą be dviračio, be barzdos ir 
su darbu". 

Pratarmėje autorius pa
teikia trumpą savo biografiją 

rnedamas. kad jis yra 
Amerikos lietuvis ir grynos 
lietuvių kilmes amerikietis. 
Toliau džiaugiasi, kad iš tėvų 
ir Cleveiando lietuvių ben
druomenės išmokės lietuvių 
kalbą, Lietuvos istoriją, pa
pročius ir tautosaką. Tačiau 
rašo angių kaiba. i lietuvių 
kaibą verčia jo žmona Olga, 
kuri turi gerus lietuvių kalbos 
įgūdžius ir tam darbui patyri
mo. 

Edmundas Čapas savo kny
goje pateikia gana intryguo-
jančius ir nenuobodžius skai
tyti, kelionės po Lietuvą ap
rašymus, kurie visumoje suda
ro originalų literatūros kūrinį. 

Keliones su dviračiu auto
rius pradėjęs jau 1979 metais, 
kada dar reikėjo skverbtis per 
geležine uždangą. 1992 metais 
jis vėl ryžosi dviračiu pasiekti 
Lietu Ir štai. priartėjęs prie 
Lietuvos sienos, jis tėvų žemę 
jau pradeda justi visu savo 
kūnu ir dvasia: „Suvokiau, 
kad ypač dabar reikėtų su
lėtinti greitį, kad fiziškai ge
riau pajusčiau taip netoli 
esančią Lietuvą". Ši stipri 
tėvų žemės nostalgija vėliau 
knygos puslapiuose vystosi į 
nuostabų matytų ir išgyventų 
L""'.iw< vaizdu aprašymą. 

Tad suietmęs greitį au
torius dabar ne deklaruoja, o 
vaizduoja ir kaip dailininkas 
pastato skaitytojui prieš akis 
gyvus, spalvingus Lietuvos 
vaizdus ir tiesiog verčia kartu 
su juo keliauti. Keliaudamas 
dviraeiu per Lietuvos kaimus, 
miestelius ir miestus, autorius 
visur randa ką nors nuosta
baus ar kokią keistenybę, ku
rios net vietiniai gyventojai 
nebuvo pastebėję. Dažnai pas
tebėtiems įvyk'ams ar vaiz-
larm išreikšti autorius suran

da ir švelnaus humoro. Štai, 
atsidūręs prie Kauno rotušės, 
i r i o j e veikia vedybų biuras. 

.Senamiesčio aikštėje 
sustojau nustebęs, kai pama
liau daug vestuvių. Man tai 
priminė fabriko „konvejerį": 
jaunikis su nuotaka įeidavo į 
valstybinį pastatą iš vienos 
puses pro duris, o po 20 
minučių pasirodydavo prie 

litos pusės. Tą 

kartą aikštėje mačiau mažiau
siai 15 vestuvių". Tas nuosta
bus autoriaus pastabumas ir 
mokėjimas atkurt i pagautą 
įspūdį yra meno paslaptis. Be 
to. kiekvienam puslapy jau
čiama didelė autoriaus meilė 
tėvų žemei ir jis čia nesijaučia 
turistu. Kaip pats sako, kad 
nuo pirmos valandos čia pasi
juto, kaip namie. Tad nepai
sant kur bebūtų — ar prie Ne
muno, ar Suvalkijos lygumose, 
ar prie Baltijos — visur jo na
mai ir visur rado daugiau 
šilumos žmonių širdyse, negu 
prieš atvykdamas tikėjosi. Čia 
miškai, atviros lygumos, upės. 
ežerai, balti smėlio paplū
dimiai ir Neringos kopos daug 
žavingesnės negu apie jas 
buvo skaitęs, o vanduo ir oras 
daug švaresnis negu buvo iš 
anksto įbaugintas, sako auto
rius. Ypač žmonės vaišingi, 
draugiški ir nors dar neatsipa
laidavę nuo sovietų sistemos 
įdiegto galvojimo, nepaprastai 
kūrybingi ir išradingi. Kul
tūrinis gyvenimas labai akty
vus ir kultūrinio gyvenimo 
erdves plačios, teikiančios 
daugelį galimybių įvairių sri
čių kultūrininkams. Todėl au
torius su optimizmu ir šviesiu 
žvilgsniu žiūri į Lietuvos 
ateitį. 

Kai po metų Amerikos ka
riuomenė sudarė autoriui ga
limybe vykti į Lietuvą be dvi
račio, be barzdos, bet su 
darbu, jis su malonumu tuo 
siūlymu pasinaudojo. Dabar, 
gyvendamas Lietuvoje ir įsi
jungęs čia į darbą, jau daug iš 
arčiau ir konkrečiau pažino šį 
kraštą. Jo rašiniai jau daug 
skiriasi nuo tų romantinių, tu
ristinių straipsnių, kuriuos 
skaitėme pirmoje šios knygos 
dalyje. Autorius dabar neven
gia sveikos kritikos ir švelnių 
pamokymų. 

Šiaulius autorius laiko kaip 
savo gimtuoju miestu, nes iš 
čia kilusi jo mama ir žmona, 
čia gyveno tėvo motina ir jo 
sesuo ir čia palaidotos jo abi 
močiutės. Šiauliuose autorius 
randa daug grožio ir daug tei
giamų pavyzdžių, bet neven
gia ir iškelti, kas neigiamo. 
Šiauliai tai lyg svarstykles, 
ant kurių jis deda abi 
kultūras — Lietuvos ir JAV. 
Tačiau palygindamas šias dvi 
kultūras ir jų socialinio gyve
nimo bruožus autorius tai at
lieka su geru noru, ne pikta 
kritika, bet noru padėti, pa
tarti , pamokyti. Šiaulių mies
tas jį žavi pėsčiųjų gatve, kuri. 
kaip autorius sako. yra to 
miesto širdis ir siela. Čia gali
ma sutikti gražiausias pasau
lyje moteris, dėv : čias praban
gius kailius ir paskutines 
madas. Tačiau visa tai maty
damas klausia savęs ar jos 

turi namuose skalbiamas ma
šinas ar kitus namų būtinus 
įrengimus0 Ir štai tuoj lygina 
su Amerika, juk ir ten daug 
kas vairuoja Kadilakus, ku
riuos pastato prie savo lūšnų. 
Labai gražiai autorius charak
terizuoja Lietuvos vairuotojus, 
kuriuos pavadina „varijotais". 
Vieniju vairuoja per lėtai, kiti 
per greitai, treti lenkia ten 
kur negalima, o pėsčiųjų nie
kas negerbia. Ir čia jis mato 
tiek daug _varijotų" Lietuvos 
keliuose, kad tenka pasijusti 
esant kokiam nors Hollyvvoodo 
filme. 

Toliau autorius pastebi Lie
tuvos žmonose niekuo ne
pagrįstą baimę, trūkumą atvi
ro bendravimo. Straipsnyje 
-Atsiprašau, kad trukdau" 
matome, kaip žmonės bijo ko
voti už savo pilietines teises 
įbauginti buvusių biurokratų, 
kurie mažiausiai dėmesio 
skirdavo klientams. Šiame 
straipsnyje autorius su kri
tiška pažiūra iškelia tą tar
nautojų atsiribojimą nuo 
klientų ar pagalbos ieškančių. 

Įstaigų durys visur uždarytos 
ir autorius klausia, kodėl tiek 
uždarytu durų? Atrodo tuo 
norima pasakyti: „Netruk
dykite manęs, aš esu per daug 
užsiėmęs". Žinoma, autoriaus 
pastebėti trūkumai vietinių 
nejaudina, nes jie yra prie jų 
per daug pripratę. Tad auto
riaus kritika čia su gerais no
rais iškelta ir visuomenė 
galėtų ja pasinaudoti, spren
džiant savo kasdienines pro
blemas. Tačiau uždaroj sovie
tinėj sistemoj užaugę žmonės 

tapo ir patys uždari, ir tas 
uždarumas visur jaučiamas. 
Bet yra ir šviesesnių momentų 
ir reikia tikėtis šviesesnės at
eities, žvelgiant į mokyklinį 
jaunimą. Straipsnelyje „Svei
ka mokykla" autorius aprašo 
saulėtą mokslo metų pradžią, 
kada mokiniai, nešini gėlių 
puokštes, renkasi į mokyklas 
ir kad tokioj geros nuotaikos 
demonstracijoj dalyvauja tiek 
daug žmonių. Tą įvykį labai 
plačiai iškelia ir vietos televi
zija bei spauda. Net vairuoto
jai įpareigoti pirmąją rugsėjo 
savaite važiuoti su .viešom. 
Tai gal mokykla ir bus vienin
telė institucija, kuri pajėgs 
įveikti tą nelemtą sovietinį 
palikimą. Taip pat ir spauda 
bei kitos komunikacijos prie
mones turėtų ranka rankon su 
mokykla šio tikslo nuoširdžiai 
siekti. 

Autorius Edmundas Čapas 
savo puikiais po Lietuvą kelio
nių aprašymais, pastabom ir 
atviru žodžiu daug prie šio 
darbo prisidėjo. 

Laukiame ir daugiau jo 
kūrybingos plunksnos pasi
reiškimo. 

Henrikas Stasas 
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REALMART II, inc. 
6602 S. Pulaski Ra. 
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Knygnešių draugijos pirm. Adolfas Bušauskas 'dešinėje' priima dien
raščio „Draugas rinkinį: įdomu, kad mūsų „Draugas" vel knygnešių 
platinamas, tik i, kartą Karaliaučiaus krašte. 

„DRAUGAS" KARALIAUČIAUS 
KRAŠTO LIETUVIAMS 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja ;vamų nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose Suinteresuoti 
skardenkite 

B U D R A I Č I U ! 

5P-

GREIT 
PARDUODA 

Bus. 773-585-61X 
Fax. 773-585-3997 »ager 773-308-0307 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sėmingas patarnavimas 
• Nuosavybių ikairtavtmas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Persininkams nuolaida 

MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS 

• ;- / . i r įsų i pskrities ežeras. N . i' • Baniutys Kronien^s 

Dienraštis ..Klaipėda" 1997 
m. kovo 15 d numeryje pas
kelbė įdomif žinią, ypač 
„Draugo" ska.:ytojams. Tame 
Klaipėdoje išeinančio dien
raščio numery, e spausdintame 
rašinėlyje, pavadintame 
-Amerikos lietuvių spauda 
Rusijos lietuviams", rašoma 
apie buvusią pedagogę, dabar
tinę pensininkę Aleksandrą 
Sąlygienę, kuri iš savo JAV 
gyvenančio bi\;iio ilgus metus 
gaudavo Čikagoje einantį laik
raštį „Draugas". Pažymima, 
jog ji „Draugu?" rinko, tausojo, 
žinodama, kad ši spauda gali 
būti naudinga ir ki t iems. 

„Taip ir įvyko: neseniai ji 
šiuos laikraščius atidavė 
Klaipėdos knygnešiams, kad 
jie perduotų Amerikos lietuvių 
spaudą Karal iaučiaus krašto 
lietuviams", I— rašoma aukš
čiau minėtame dienraštyje. 
Prie žinios teipa ir dvi nuo
traukos: viėr.a iš jų A. 
Sąlygienės, o eitoje matomas 
Knygnešių draugijos pirminin
kas Adolfas Bušauskas , pri
imantis laikraščio ..Draugas" 
rinkinį. 

Tame pačiame „Klaipėdos 
numeryje spausdinamame ka
talikų kalendoriuje pažymėta, 
kad kovo 16-ji yra „Knygnešio 
diena", todėl Katal iku Baž
nyčia mini ir meldžiasi už 
praeities knygnešius ir prašo 
Viešpaties pagalbos dabarties 
knygų autor iams, knygų lei
dėjams. 

Kitoje dienraščio dalyje vėl 
yra rašoma apie knygnešius 
žinioje „Rytoj — Knygnešių 
diena". Čia skaitome: „Šian
dien, kovo 15 d. 16 vai. L Si
monaitytės periodinių leidinių 
skaitykloje (greta buvusio 
„Vaivos" kino teatro) renkasi 
knygnešiai. Iš Karaliaučiaus 

krašto žada atvykti „Vydūno" 
draugijos Tilžėje pirmininkas, 
buvęs t remtinys Teodoras 
Budrys ir jo žmona — draugi
jos sekretorė J a n i n a . Atvykti 
pažadėjo ir Ragainės „Maž
vydo" draugijos pirmininke 
Zofija Kinienė. Vakare numa
toma eisena su fakelais nuo 
Vytauto Vičiulio atminimo 
plokštės iki būsimo paminklo 
Mažvydui Lietuvininkų aikš
tėje"." 

Ten pat Ju rg iną Bieliniene 
duoda ilgoką rašinį apie 
knygnešius, pavadintą 
„Knygnešio pamąstymai". Čia 
autorė pažvelgia į istoriją ir 
prisimena senuosius knyg
nešius, kurie knygos draudi
mo metais į Lietuvą nešdavo 
knygas iš Vokietijos. Rašoma, 
kad sugautas knygnešys atsi
durdavo Sibire 3-5 metams 
arba jį įkalindavo Lietuvoje 1-
5 metams. „Pasak filosofo S. 
Šalkauskio, knygnešio skulp
tūra lietuviams simbolizuoja 
tokius pat idealus kaip trium
fo arka ar laisvės statula ki
toms tautoms", — sako J. Bie
liniene. Ji savo rašinį baigia 
t a i p : 

„Jei a t r andama ir išran
dama kas nors nauja. — ku
rioje nors šalyje sugalvojamas 

ir pavadinimas tos šalies kal
ba, kuris dažnai tampa tarp
tautiniu žodžiu. Koks lietu
viškas žodis galėtų tapti 
tarptautiniu? 
nešvs"?" 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greita:. 

garantuotai ••'. sąžiningai 
773-779-3313 

KLAUDIJUS P U M P U T I S 

Gal 'knyg- AUT0M08ILI0, NAMU SVEIKATOS. 
Ift GYVY8ES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapciis ;r Off. Vlgr Aukse 
S. Kane kaioa 'letuvišnai. 

FRANK ZAPOLiS 
3208V2 We»t 95th Street 

M . (708) 424-8654 
7T> 581-865J 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 773-585-6624 

J K S C O N S T R U C T I O N 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aiuminiaus ir kt. Tur iu darbe 
draudimą. R. J a n k a u s k a s , 

tel. 630.-959- .a658 

MIG & TIG Furniture 
ieško darbininko baldų apdailos 
bei kt. įvairiems baldų krautuves 
darbams. Reikia šiek tiek mokėti 
angliškai :r turėti darbo leidimą. 

Darbas 40+ vai. į sav. 
Kreiptis Anelė 708-599-1515 

Aleksandra Sąlygienė, perskaičiusi 
„Draugą", pataupo jį Kara
liaučiaus krašto lietuviams. 

Gerai sugalvojo Klaipėdos 
krašto lietuviai, įsteigdami 
Knygnešių draugiją ir 
minėdami Knygnešių dieną. 
Tik dabar jų veikla yra skir
tinga. J ie šiuo metu lietu
viškas knygas ir spaudą neša 
ar siunčia į Rytprūsius, kurie 
dabar priklauso Rusijai. Ten 
gyvenantieji tautiečiai negali 
spausdinti lietuviškų knygų, o 
taip pat ir savos spaudos ne
beturi . Todėl iš kitos Nemuno 
pusės ateina lietuviška šviesa 
ir džiugina dar surusinti 
nespėtus lietuvius. Tik gerai, 
kad šiuo metu nėra tu 
rusiškųjų žandarų ir niekas 
už lietuvišką spausdintą žodį 
ten į kalėjimus nesodina. Yra 
smagu skaityti, kad ten paten
ka ir „Draugo" dienraštis. O 
būtų gera, kad kas nors Kara
liaučiaus krašto lietuviams (jų 
organizacijų vadovams) 
'"Draugo"* dienraštį užpre
numeruotų! 

Ed . Šula i t i s 

KRAŠTO ISTORIJĄ 
LIUDYS PAMINKLAS 

Šilutės rajono valdyba 1995 
metų vasario 13 d. potvarkiu 
įsipareigojo surengti Klai
pėdos krašto susijungimo su 
Didžiąja Lietuva įamžinimo 
paminklo idėjinį konkursą ir 
tam paskyrė 3,500 litų. Nors 
praėjo jau pora metų. bet kon
kursas taip ir neįvyko. 

Šiemet Šilutės savivaldybei, 
jos istorinių įvykių ir asmeny
bių įa ižinimo komitetui pa
minklo projektą veltui pasiūlė 
architektai Marija ir Marty
nas Purvinai. 

Paminklas simbolizuoja sie
ną. Abiejose jos pusėse bus 
įrašytos Klaipėdos kraštui ir 
Didžiajai Lietuvai svarbios su
sijungimo datos, Vyriausiojo 
Mažosios Li«;tuvos gelbėjimo 
komiteto. 1923 metų sausį vei
kusio Šilutėje, bei Klaipėdos 
krašto sukilimo organizatorių 
vardai. 

Paminklą nuspręsta pasta
tyti aikštėje priešais Šilutės 
savivaldybes rūmus. Komite
tas tikisi ji atidengti 1998 
metų sausio 15-ąją. kai bus 
minimos Klaipėdos krašto su
sijungimo su Didžiąją Lietuva 
75-osios metinės. I LR' 

Brkjhtoo Parke, nebrangiai. > atskirus 
<amb. priima gyventi 2 moteris, 

kurios būna savaitgaliais namuose. 
Nerūkančias Kreiptis tel. 

773-376-6074 ne anksčiau 
kaip nuo 10 vai. ryto 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 

antrame aukšte, Brighton Pk., 

Caiifcrnia ir 42 St. Pensininkams. 

Tel. 773-247-2497 

BUTAI PENSININKAMS 
modernūs, erdvos savarankiškai tvarkyti*, 

gražioje aplinkoje. Marijos Nekalto 
^asidejimo seserų priežiūroje. 

Pasinaudokite proga, krepkrtes: VftlA 
MARIA. PO. Box 155.Thompaon, CT08277 

NAUJOS KNYGOS • GAUNAMOS ..DRAUGE • 

Trumpas Anglų-Uetuvlų 
ir Lietuvių-Anglų 

kalbų 20DYNAS 
Sudarytoja L. Zabulienė 

20.000 žodžių. 

Kaina - $8.00 
Kaina su persiuntimu - $10.00 

i'unois va'stijos gyv prideda $0 70 'Sales Tax* 

MtTtlVtŠKi-
AMGUiKS 
PASIKALBĖJIMAI 

; UTMIAIMN-eiKUSH 
0M«A$t-»OO« 

« 

UETUVIŠKI-ANGUŠKl 
PASIKALBĖJIMĄ) 

3. Svecevičius 

Kaina - $8.00 
Kaina su persiuntimu - $10.00 

i;*io« valstijos gyv, p-ideda $C 70 "Salas Tau* 

NAUJOS KNYGOS • NAUJOS KNYGOS • NAUJOS KNYGOS 

TRANSPAK 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai 
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą, 
c.59 sv., minimumas S25.00. 
Siuntiniai Į Lietuvą laivą arba oru - AIR CARGO, 
komercinės siuntos. 
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo 

dienos j gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 
MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų 
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak 
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas. 
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava, 
malta kava. kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, 
razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, 
aspirinas, vitaminai. 55 svarai. 
$39.- šventinis - tirpi kava. malta kava. arbata, kakava, 
mėsos konservai, vaisių suitys. sausainiai, saldainiai, 
aspirinas, vitaminai 
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai, 
javainiai. vaisiu sultys, riešutinis šokoladinis sviestas, 
sausainiai, saldainiai, vitaminai. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27,26-28-27 

wm 

http://630.-959-.a658


LAIŠKAI 
DAR APIE LIETUVIŲ 

FONDO SUVAŽIAVIMĄ 

Iki mažiausių smulkmenų, 
apie paskutinį fondo suvažia
vimą, parašė vienas spaudos 
atstovas. Dalyvių atžvilgiu su
važiavimas buvo kuklus. Iš 
6,899 narių dalyvavo tik apie 
šimtas, tačiau apginkluoti įga
liojimais ir instrukcijomis 
taip, kad senos valdybos pa
siūlyti kandidatai surinko po 
kelis tūkstančius balsų. Iš sa
lės kandidatų nebuvo pasiū
lyta. Pagal vieną nuolatinį 
valdybos-tarybos narį, statyti 
kandidatą nėra prasmės, ne
praeis. Gal todėl suvažiavimo 
pabaigoje buvo diskutuojama 
rinkimų į vadovybę kitokios 
tvarkos taip, kad pritrauktų 
naujų žmonių, užuot kasmet 
perrenkamų tų pačių asmenų, 
tik duodant j iems naujus titu
lus. Rezultatas — palikta sena 
tvarka. 

Gal ir neblogai, nes visos 
valdybos-tarybos iki šiol dirbo 
be priekaišto, fondas augo. 
Kadangi gyvename demokra
tiškame kraš te ir bandome 
mokyti mūsų tautiečius, ver
tėtų laikytis demokratiškų 
principų patiems. Be to, ver
tėtų į traukti daugiau jau
nesnės kartos atstovų į fondo 
organizaciją, nes už kelių me
tų dabart iniems vadovams 
gali pritrūkti energijos, apie 
ką jau būgštavo vienas valdy
bos narys. 

Apie finansų paskirstymą 
diskusijų nebuvo, išskyrus LB 
vadovų pareiškimus, kad be 
fondo pagalbos, kai kurios mū
sų organizacijos, pvz., spauda, 
radijo programos, šeštadie
ninės mokyklos, opera ir t.t. 
turėtų vargo tęsti savo veiklą. 
Ar taip jau blogai su mūsų 
išeivija? Ar j au greit reiks 
prašyti Lietuvos, kad padėtų 
išlaikyti lietuviškumą būsi
mose kartose, ką dabar fondo 
vadovybė j au laiko savo parei
ga? 

Kol kas kitų tautybių išei
vija bando padėti savo kraš
tams pagal jų sugebėjimus. 
Kodėl fondas atsiriboja? Len
kų išeivija siunčia pašalpą į 
Vilniaus kraštą, kad išlaikytų 
vaikų prieglaudas ir apsau
gotų juos nuo nutautimo. 

Reikia didžiuotis mūsų kelių 
organizacijų veikla, padedan
čia Lietuvai pakelti sunkią 
naštą pereinamajame laiko
tarpyje. LF savo praneši
muose vis primena milijoną, 
pasiųstą Lietuvai prieš keletą 
metų. Kodėl sustota? Kitos 
mūsų organizacijos randa gra
žių projektų Lietuvoje ir juos 
remia. Per j as parama Lietu
vai jau seniai pralenkė LF 
milijoną. 

Dr. Edmundas Ringus 
Evergreen Park , IL 

NEVIENODAS 
TEISINGUMAS 

Labai netolimoje praeityje 
nuskambėjo žinia, ir ji vis ke
liama aikštėn, apie trijų balto
sios rasės vaikėzų veiksnius, 
kada jie smarkiai sužalojo juo
dos rasės berniuką. Del šio 
įvykio subruzdo miesto meras. 
Illinois gubernatorius ir net 
valstybės prezidentas. Buvo 
ruošiamos eisenos ir (vairių 
religijų dvasininkai rinkosi 
pamaldoms. 

Vaikėzai pasielgė žiauriai ir 
turės atsakyti už šį žiaurumą. 
Labai reagavo radijo, televizi
jos ir laikraščių laidos. 

Prisimintina žiauriausia 
žmogžudystė, kada Marquette 
Parko apylinkėje juodo — 11 
metų amžiaus vaiko, buvo 
nužudyta 80 metų balta mote
ris ir į šią žmogžudystę nerea
gavo prezidentas, gubernato
rius bei miesto meras. Nesusi
rinko dvasininkai ir nesu
kalbėjo maldų už jos vėlę. 
Žiaurusis vaikas buvo ištei
sintas ir tik įsakyta išvykti ki
tur gyventi. 

Kyla klausimas, kodėl lei
džiami skirtingi baudimo įsta
tymai? Žmonės turėtų būti lai
komi lygiais ir prieš Dievą, ir 
prieš valstybės įstatymus, ne
atsižvelgiant į jų juodą spalvą. 

Antanas Paužuol i s 
Chicago, IL 

NORĖTUME DAUG ŽINIŲ 

Svečiuojantis Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, ryšius su 
Lietuva padeda palaikyti Jūsų 
vadovaujamas dienraštis 
„Draugas". Su dideliu dėmesiu 
skaitau, žaviuosi Jūsų įžval
giais straipsniais. Ačiū! Dabar 
daug kam tenka įsijungti į 
politinį Lietuvos gyvenimą. 
Kyla susidomėjimas artė
jančiais prezidento rinkimais, 
todėl ir Lietuvos, ir užsienio 
visuomenė turi nuodugniai su
sipažinti su būsimų kandidatų 
į prezidentus biografijomis, jų 
veikla okupacijos metais, jų 
kompetencija, ir kt. 

Apie Vaidoto Žuko siekius 
tapti prezidentu labai išsamų 
straipsnį Lietuvoj parašė 
žinomas filosofas, liberalas 
Vytautas Radžvilas „Valdyti 
— profesija ar krikščionio pa
reiga" („Dienovidis" 28.02.-
1997). Siūlau su šiuo straips
niu supažindinti Jūsų skaity
tojus. 

O Lietuvoj labai mažai išsa
mių žinių turime apie būsimą 
kandidatą į prezidentus Valdą 
Adamkų. Neturint žinių — 
sklando paskalos. Pats V. 
Adamkus Vilniuje surengtoje 
spaudos konferencijoje (BNS 
kovo 18) pabrėžė, kad visą 
gyvenimą dirbo Lietuvos la
bui. Taigi Lietuvos žmones do
mintų, kurių pasaulio lietuvių 
organizacijų veikloje jis daly
vavo, ką nuveikė, tiesindamas 
kelius į nepriklausomybę, 
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arba kuo padėjo Lietuvai. 
dažnai lankydamasis Mask
voje. Būtų įdomu ne tik bio
grafijos faktai, bet ir įvairių 
lietuvių organizacijų pateikti 
dokumentai, atsiliepimai, nuo
monės. Jei Amerikos ir pasau
lio lietuviams tokia informaci
ja žinoma, norėtume jos 
sulaukti Lietuvoje. Prašytume 
siųsti „Dienovidžio" redaktorei 
Aldonai Žemaitytei, Pilies g-vė 
23a Vilnius 2001 arba Piliečių 
chartijai A. Jakš to g-vė 9 Vil
niuje prof. V. Kubiliui. 
Užtikrinu, kad šiuo adresu 
gauta informacija pasieks Lie
tuvos piliečius. 

muzikologė 
B i r u t ė M i n k e v i č i e n ė 

Piliečių chartijos tarybos 
narė 

P.S. Piliečių chartija atgimi
mo metais įsikūrusi visuome
ninė organizacija Vilniuje, tu
rinti savo klubus įvairiuose 
Lietuvos miestuose. Tikslas — 
ugdyti žmonių ir ypač jaunimo 
pilietinę sąmonę. Pil. chartijai 
vadovauja žinomas lituanis
tas, mokslininkas prof. Vytau
tas Kubilius, o jos veikloje 
dalyvauja įvairių partijų ir 
profesijų žmonės. 

NUOMONIŲ ĮVAIRUMAS 
NELYGU SKALDIMUISI 

Noriu pasisakyti del Da
nutės Bindokienės laiško, 
paaiškinančio redakcijos nuo
monę skaitytojų laiškų spaus
dinimo ar nespausdinimo rei
kalu („Draugas," 1997.3.21). 
Spausdintinų laiškų parinki
mas yra redakcijos teisė. Gali
ma parinkti įdomesnius, cha-
rakteringesnius laiškus vienai 
ar kitai nuomonei ar pozicijai 
pristatyti. Ko aš labiausia pa
sigendu — tai redakcijos ryžto 
spausdinti t rumpus ar su
trumpintus laiškus, ypač jau 
žinomos temos ar kontrover
sijos atveju. Daug laiškų ir 
įvairiomis temomis yra tarsi 
maži straipsniai. Atrodo, kad 
jie spausdinami be jokių trum
pinimų. Man visuomet yra 

tdomu pamatyti ištraukas 
(nors po sakinį ar du) iš tų 
laiškų, kurie būna atsiųsti re
dakcijai. Toks sutrumpinimas 
ypač tiktų laiškams jau žino
momis temomis. 

Kai laiškai viena tema 
„nusitęsia iki begalybės", 
aišku, kad galima ir reikia tai 
tramdyti, nes po tam tikro lai
ko skaitytojams tai pasidaro 
nebeįdomu bei nebeaktualu. 
Gal viena redakcijos pareigų 
yra apsaugoti skaitytojus nuo 
nubodulio. Tačiau visai nesu
tinku su redakcijos teigimu, 
kad laiškai gali pavirsti „dar 
didesnio skaldymosi įrankiu." 
Dažnai žmonės „skaldymąsi" 
įžiūri ten, kur jo ar jos nuomo
nei nepritariama. Tokius gal 
reikėtų užjausti a r paguosti, 
bet jokiu būdu ne apsaugoti 
nuo skirtingų nuomonių. Nuo

monių įvairume reikėtų maty
ti dinamišką stiprybę, o ne 
skaldymosi baubą. 

Romualdas K r i a u č i ū n a s 
Lansing, MI 

VALGYKLOJE GAUS 
SRIUBOS KLAIPĖDOS 

VARGŠAI 
250 socialiai remtinų klai

pėdiečių bus mait inami ati
darytoje labdaros valgykloje. 
Šie klaipėdiečiai pagal savi
valdybės socialinės rūpybos 
skyriaus išduotus talonus bus 
maitinami kartą per dieną. 

Savivaldybes lėšomis įreng
ta valgykla kasdien kainuos 
ja i 750 litų. LabdSros valgyk
los remontas truko 2 metus ir 
kainavo 150,000 litų. 

Iki šiol 50 socialiai remtinų 
klaipėdiečių kasdien maitin
davo tik „Caritas". (BNS) 

• 

A.fA. 
KAZIMIERUI ŽILIONIUI 

mirus , dukra i NIJOLEI BALČIŪNIENEI, sūnums 
VALDUI ir RIMANTUI, jų šeimoms, giminėms ir ar
t imiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Clevelando ateitininkai 

AtA. 
KAJETONAS ŠIDLAUSKAS 

1906 - 1997 
Mūsų brangus Tėvelis ir Senelis mirė balandžio 5 d. Bos

ton, MA. 
Paliko nuliūdusi duktė Laima OTJrien su šeima, sūnus 

Mykolas ir dukros Dijana ir Sandra. 

A.tA. 
JANINAI VIENOŽINSKAITEI-

ADOMONIENEI 
mirus , liūdinčius brolius dr. RIMĄ VIENUŽI ir 
KĘSTUTĮ Lietuvoje, susikrimtusią šeimą — vyrą 
JONĄ. sūnų GINTARĄ, dukrą VIOLETĄ su šei
momis, giliai užjaučiame. 

Vida Tumasonienė ir šeima 

A.fA. 
JUOZAS REMYS 

Gyveno Cicero, IL. Mirė 1997 m. balandžio 19 d. 9 vai. 
ryto, sulaukęs 88 metų. 

Nuliūdę liko: žmona Valė, sūnus Edmundas, marti Dalia, 
sūnus Tomas, brolis Donius Lietuvoje, sūnėnas Antanas 
Liutkus su šeima ir kiti gimines Lietuvoje, Vokietioje bei arti
mieji draugai Amerikoje ir Lietuvoje. 

Pašarvotas antradienį, balandžio 22 d. nuo 2 - 9 vai. v. 
Vance laidojimo namuose, 1424 So. 50 Ave., Cicero, IL. Atsi
sveikinimas 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 23 d. Iš laidojimo 
namų velionis bus nulydėtas 9 vai. ryto į Šv. Antano 
bažnyčią, kur 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo 
sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnūs ir marti. 
Laidotuvių direkt. Jean Vance, 1424 So. 50 Ave., Cicero, 

IL. Tel. 708-652-5245. 

,,Lituanicos" skautu tunto vadovai < iŠ kaires1 Algi* JonuSns. I>-ipus. Romas ('es.is. Romas Kupinskas tnnt in in-
kasj. dr Algis Paulius ir Petras Jokubauskas prie »avo paviljono Kaziuko mugėje. . .ku-ioje ko\o .: <i .I .mnimo 
centre 

N i ' t r .Jono T a m u l a i č i o 

Miela: 

išėjus 
bran_ 
bei s 
nuoši: 

n Bičiuliui 

A.tA. 
STEPUI SMALINSKUI 

Amžinybėn, mūsų mielą STASĘ 
nm vyro, dukras AIDĄ ir VILIJĄ su 
unų KĘSTUTI, didžios netekties 
džiai užjaučiame 

Irena Alantienė 
G. ir J. Asminai 
E. ir K. Karveliai 
S. ir A. Vasiuliai 

netekusią 
šeimomis, 
valandoje 

A.tA. 
IGNAS PETRAUSKAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1997 m. balandžio 21 d., sulaukęs 88 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių mieste. Amerikoje išgyveno 48 

m. 
Nuliūdę liko: sūnus Algimantas su žmona Rosalee; 

anūkai: John Jr. su žmona Gail, Anthony su žmona Debbie, 
Thomas; trys proanūkai ir kiti giminės Lietuvoje ir Ameri
koje. 

Priklausė BALFui. 
Velionis pašarvotas trečiadieni, balandžio 23 d. Petkus 

Marąuette laidojimo namuose 2533 W. 71 St. nuo 2 iki 8 v.v. 
Laidotuves įvyks ketvirtadienį, balandžio 24 d. Iš laidoji

mo namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę; sūnus, anūkai ir kiti giminės Lietuvoje ir 
Amerikoje. 

Laidotuvių direktorius D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 
800-994-7000. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
ALGIMANTAS PRASAUSKAS 
Prieš vienerius metus, balandžio 28 dieną, paskutinį 

kartą tarė mums sudiev mylimas Vyras, Tėvas, Brolis ir Se
nelis. Liūdesyje laukiame, kol vėl susitiksime. 

Prisiminimo šv. Mišios bus atnašaujamos balandžio 27 
dieną, 12:30 vai. p.p. Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles, o 
balandžio 28 dieną Kennebunk Port, ME, San Jose, CA, ir Lo-
mita, CA. 

Žmona, vaikai, sesuo ir anūkės. 

1997 m. kovo 27 d. St. Petersburg Beach, Floridoje, mirė 

AJA. 
Chirurgas VENCESLOVAS 

P. TUMASONIS 
Prisimindami jo pasiaukojimą savo pacientams, pagarbą 

žmogui, nuolankumą draugams, ištikimybę Bažnyčiai ir mei
lę savo šeimai, 

DĖKOJAME 
kun. M. Kirkilui, suteikusiam Paskutini Patepimą ir 

maldas jo sielai išeinant, kun. A. Paliokui už koplyčioje skai
tytas psalmes, šv. Mišių auką ir palydą į Šv. Kazimiero ka
pines, ses. Palmyrai už rožinio pagarbų pravedimą. 

Dr. A. Razmai už suorganizavimą ir vadovavimą Ateiti
ninkų suruoštam atsisveikinimui, pagerbiant „Gajos" korpo
racijai priklausiusį velionį, dr. K Ambrozaičiui, dr. V. 
Šauliui, J. Baužiui, Liet. Fondo atstovui P. Kiliui, anūkėliui 
Gintui, visiems jautriais žodžiais jį atsisveikinusiems. 

Karsto nešėjams: dr. J. Lieponiui, dr. J. Prunskiui, J. 
Vazbiui. K. Germanui, M Schiefelbein, P. Lieponiui. 

Šv. Mišių aukotojams, už gausias aukas lietuvių tautos 
nuskriaustiesiems — našlaičiams, Vilties ligoniams, „Sau
lutei", studentams Už geliu puokštes, užuojautas išreiš
kusiems, atsilankiusiems į budynes ir palydėjusiems dr. 
VACIŲ į Amžino Poilsio vieta 

Artimiesiems — A B. Slonskiams. A. J, Šulaičiams ir dr. 
R. Vienužiui, už suteiktą pagalbą. 

Jūsų visų artumas ir parodytas rūpestis šeimai, lengvino 
mūsų skausmą. 

D Petkui ir jo asistentui Marijui ačiū. 
Liūdesyje likę: žmona Vida, dukros Eglė ir Saulė su 

šeimomis, sūnus Rimas su žmona, sesuo Jan ina Liepo-
nienė ir jos šeimos nariai. 
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APYUMKĖSE\ 

ŠAUNIOS „MAUTOS" OPEROS 
PABAIGTUVĖS 

PRISIDĖKIME IR MES 
Gana kalbų ir verkšle

nimo — atėjo la ikas veikti! 
Šmuus kartų girdėjome, kad 
Marąuette Parko apylinkė 
keičiasi, kad lietuviai iš jos 
baigia išsikelti į „saugesnes" 
vietoves, kad pavojus patekti 
į svetimas rankas gresia vi
soms lietuviškoms instituci
joms, taip rūpestingai sukur
toms šioje apylinkėje. Nors tai 
tik iš dalies teisa. bet ..kalbu 
ir vėjų nesugaudysi", o nuo
latinis skundimasis ir pesi
mizmas tikrai daro žalą šiai 
apylinkei. 

Džiugu, kad atsirado žmo
nių, kurie rūpinasi Marąuette 
Parko ir apskritai pietinės 
Čikagos dalies saugumu, nori 
sugrąžinti į ją pastovumą. 
Lietuviai tvirtina, kad apy
linke yra lietuviška, tad atėjo 
laikas žodžius paremti veiks
mais, konkrečiai dalyvauti 
tose pastangose, parodyti, kad 
mums taip pat svarbus Mar
ąuette Parko apylinkės, o 
ypač Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos likimas. Nejaugi lei
sime, kad ji nuslystų paskui 
kitas (ne vien Čikagoje) para
pijas, kurias jau praradome' 

Šį sekmadienį, balandžio 27 
d., tarp 2 ir 6 vai. p.p.. Curie 
aukštesniojoje mokykloje (Ar
cher ir Pulaski) šaukiamas 
visuotinis pietvakarinių Čika
gos apylinkių gyventojų susi
rinkimas. Labai svarbu, kad 
lietuviai jame būtų pakanka
mai gausiai reprezentuojami. 
Jeigu kas nenori važiuoti savo 
automobiliu, nuo parapijos 
bažnyčios ! vai. p.p. bus gali
ma nuvažiuoti autobusu, ku
ris parveš ir atgal. 

Verta pažymėti, kad susirin
kime bus ne vien kalbėtojai, 
bet ir meninė programa, ir 
vaišės. Programoje dalyvauja 
ir Lietuvos Vyčių choras. Ra
giname visus lietuvius, gyve
nančius pietvakarinėse miesto 
dalyse, o ypač priklausančius 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijai, būtinai dalyvauti susi
rinkime. Kovokime už savo 
teises ir už savo lietuviškos 
Marąuette Parko apylinkės 
bei parapijos saugumą! 

PIRMĄ KARTĄ PAS MUS 

N e d a u g A m e r i k o s lu t u 
s i u t a r p ' - t u r i n u ' t o k i u j a u 
n u t ? ' i n i i n g u m n / i k u . k;<ip 
R11 a ( y v i i t c K ' i o r i e n e -š 

Cleveland. OH. Jeigu kas tu
rėjo progą dalyvauti pasku
tinėje Dainų šventėje Čika
goje, tikrai negalėjo pamiršti 
energingo Ritos dirigavimo vi
sam šventes chorui. J i yra 
profesionalė tikrąja to žodžio 
prasme, tad ir jos vadovauja
mas Clevelando lietuvių cho
ras, pavadintas iškilmingu 
, ,Exul ta te" 'reiškia — džiau
kimės!' vardu, yra neeilinis. 
Chorui priklauso 46 žmones, 
kurių tarpe yra ir pasižymė
jusių solistui viena jų — Vir
ginija Bruožytė-Mulioliene). 
Choras yra sėkmingai koncer
tavęs Kanadoje, Detroite ir ki
tur, o gegužės 3 d., šeštadienį, 
bus proga jį išgirsti ir Čikagos 
Jaunimo centre. 

Kodėl šeštadieni, o ne sek
madienį? Del to, kad choristai 
nori sekmadienį išvažiuoti na
mo, nes pirmadienio ryte visų 
laukia darbas. Ar bus saugu 
prie Jaunimo centro vakare? 
Žinoma' Visų pirma, dabar 
juk vasaros laikas, tad 6 vai. 
dar visai šviesu, be to. bus ap
sauga ir žmonėms, ir automo
biliams. 

Koncerto rengia ir visus 
kviečia ..Draugas". Jau iš 
praeities juk žinoma, kad 
..Draugo*" renginiai, ypač kon
certai, visuomet būna geri — 
programa neeilinė. Labai 
svarbu, kad Jaunimo centro 
didžioji salė būtų sausakimša, 
tuomet ir rengėjams, ir dien
raščiui, ir svečiams choris
tams bus malonu, nuotaika 
puiki. 

Clevelandas visuomet yra 
iabai svetingas, kai į jį nuvyk
sta čikagiečiai sportininkai, 
šokėjai, choristai 'kaip gražiai 
buvo sutikti dainaviečiai!), ne
jaugi Čikaga pasirodys pras
čiau? įsigykite bilietus iš ank
sto ..Seklyčioje" arba*. ..Drau
go" administracijoje. Atsives
kite į koncertą jaunimą, tegul 
pasidžiaugia skambia lietu
viška daina. 

Kviečiame lemontiškius. ku
rių renginius ..Draugas" vi
suomet taip uoliai remia ir re
klamuoja, kviečiame iš visų 
priemiesčių lietuvius — jau
nus ir pagyvenusius. Atvyki
te! Pabendraukime, pabūkime 
kartu, pasidžiaukime, pamir
šę nesutarimus, gandus ir ne
pasitenkinimą vieni kitais, 
išsineškime lietuviškos dainos 
garsus savo širdyje, kad jie 
prašviesintų kasdienybe ir su
kurtų tikrai pavasarišką nuo
taika. 

Jaunatviškai nuskambėjo 
kompozitoriaus Flotow prem
jera balandžio 13 d. Morton 
aukštesniosios mokyklos audi
torijoje: nuotaikinga muzika, 
linksma gyva vaidyba žiūro
vams paliko prisimintinų aki
mirkų. Po audringų aplodis
mentų, uždangai paskutinį 
kartą užsidarius, didžiulė au
ditorijos scena sunkiai talpino 

pas dar taip pat trumpu žo
džiu pasveikino Lietuvių ope
rą ir svečius iš Kauno Muziki
nio teatro, pasidžiaugdamas 
nuotaikingai praėjusiu „Mar-
tos" spektakliu, linkėjo abiem 
vienetams tokio pat gražaus 
bendradarbiavimo ir ateityje. 

Po vakarienės buvo sveikini
mai, padėkos ir ilgamečių Lie
tuvių operos choro narių pa-

užplūdusius su gėlėmis ir foto gerbimas, kuriam pravesti Jo-
aparatais operos gerbėjus, ku- n e Bobinienė pakvietė valdy-
rie asmeniškai norėjo susitikti bos pirmininką Vytautą Ra-
bei pasveikinti artistus. Ta- d z i u . D a l i ž * Stankaitienę, o 
čiau ilgai bendrauti nebuvo sekretorė Aliną Bičkienė per-
nei laiko, nes, kaip ir kiekvie- skaityti valdybos nutarimą. Šį 
nais metais, po premjeros Lie
tuvių operos vaidyba sukvietė 
į Jaunimo centrą visus meni
ninkus ir talkininkus pabaig
tuvių vakarienei. 

Salėje truputį atsigaivinus 
ir pasišnekučiavus, svečius 
prie stalų jau kvietė operos 
valdybos vicepirmininkė Jonė 
Bobinienė. Pasveikinusi atvy
kusius, ji pakvietė į vakarienę 
atsilankiusį, vysk. Paulių Bal
takį sukalbėti maldą. Vysku-

Dr. Raimundas ir Regina 
Ošlapai šio mėnesio gale 
išvyksta nuolatiniam apsigy
venimui į Santa Monica, CA, 
kur gyvena trys jų vaikai — 
Darius, Gailutė ir Tauras. Jų 
naujas adresas: 848 19th Str., 
Apt #1, Santa Monica. CA 
90403; tel. 310-449-1015 

Šv. Antano parapijoje, Ci
cero, IL, bus lietuviškos 
Mišios ketvirtadienį, balan
džio 24 d.. 6:30 vai. vak. Prieš 
Mišias, 6 vai. vak., bus klauso
ma išpažinčių lietuviškai. Visi 
apylinkių lietuviai kviečiami. 

„Kranto" valdyba kviečia 
visus į savo dešimtąją vakaro
nę. Šį kartą krantiečių svečias 
bus Valdas Adamkus. Visi, 
norintieji išgirsti ir paben
drauti su šiuo įdomiu žmo
gumi, kviečiami atvykti šeš
tadienį, balandžio 26 d., 7 vai. 
vak., į Šaulių namus, 2417 W 
43rd. Str. Po susitikimo bus 
smagi diskoteka. 

Lietuviškų blynų pus
ryčiai, jau paskutiniai prieš 
vasarą, bus šį sekmadienį, ba
landžio 27 d., po 8, 9:15 ir 
10:30 vai. r. šv. Mišių Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Visi kviečiami ateiti į 
salę. pasistiprinti, pabendrau
ti su artimaisiais, susipažinti, 
pasigardžiuoti labai skaniais 
blynais, įgudusių šeimininkių 
kepamais, ir paremti lietu
višką parapiją, kuriai skiria
mas pusryčių pelnas. 

ATVYKSTA ŠVIETIMO 
MINISTRAS 

Dr. Zigmas Zinkevičius, Lie-
t-.iv->> Š-. ietimo ir mokslo mi
nistras, kviečiamas Lietuvių 
fronto bičiuliu, birželio mėne
sio pradžioje kelioms dienoms 
•itvyksta i Čikatrą. Birželio 7 
ir 

Birželio 
jam bus sudaryta proga 

susitikti su Čikagos bei apy
linkių 'lietuviais ir su LB 
.-vir' :;•,.] taryba. P i to mini
stras Zinkevičius vyks į Dai
nava ir dalyvaus LFB rengia-

vakarą buvo pagerbti, dešimtį 
metų Lietuvių operoje išbuvę, 
Nelė Paulauskaitė ir muz. 
Manigirdas Motekaitis, taip 
pat jau antrą kartą buvo pa
gerbti Edvardas Jokubauskas 
ir Vytautas Prialgauskas, abu 
Lietuvių operoje išdainavę 25-
rius metus. Vytautui Radžiui, 
ne tiktai dainuojančiam chore 
jau 40 metų, bet taip pat ir 
daugelį metų vadovaujančiam 
Lietuvių operos valdybai, su
kakties proga buvo įteiktas 
pažymėjimas. 

Po choro narių pagerbimo 
vakaro vadovė pristatė poky
lyje dalyvavusius ilgamečius 
operos solistus. Daną Stankai-
tytę, Algirdą Brazį, o sveikini
mo žodį tarė Stasys Baras, 
šiuo metu energingai įsijungęs 
į Lietuvių fondo veiklą, linkėjo 
Lietuvių operai geriausios 
sėkmės, o už keletos metų 
švęsti jau ir 50-ties metų su
kaktį. Jis paminėjo, kad Lietu
vių fondas remia lietuviškų 
operų pastatymus, rems juos 
ir ateityje. 

Spektaklio režisierius, Kau
no Muzikinio teatro direkto
rius Gintas Žilys dėkojo vi
siems, kurie taip gražiai ir 
draugiškai dirbo. statant 
„Martą". Čikagos Lietuvių 
operai svečiai vėl įteikė sim
bolinę dovaną — didelio for
mato, įrėmintą Kauno Valsty
binio muzikinio teatro nuo
trauką. 

Nepagailėjo visiems gražių 
žodžių savo sveikinime ir, 
spektaklį dirigavęs, Julius Ge
niušas. Dėkojo jis tiems, kurie 
organizuoja šiuos spektaklius, 
ir tiems, kurie remia jų pa
statymus aukomis, o dirbti 
kartu buvo džiaugsmas. Lin
kėjo, kad dar ilgus metus pa
kiltų ir nusileistų Lietuvių 
operos spektaklių uždanga. 

Valdybos pirmininkas V. 
Radžius savo žodyje dėkojo vi
siems, kurie dirbo kartu su 
Lietuvių opera, kad šis 41-sis 
sezonas būtų sėkmingas. J is 
dėkojo valdybai, chorui ir jo 
vadovams muz. Ričardui Šo
kui bei muz. Manigirdui Mote-
kaičiui. Pirmininkas reiškė 
padėką Kauno Muzikinio teat
ro menininkams: Gintautui 

Žiliui už puikią režisūrą ir, 
• daug darbo su orkestro pa

ruošimu įdėjusiam ir spektalį 
dirigavusiam, Juliui Geniušui; 
dėkojo solistei Sabinai Marti
naitytei, kurios dainavimu gė
rėjomės pereitais metais ^Jū
ratėje ir Kastytyje", o taip pat 
pirmą kartą publiką žavėju
siems puikit* dainavimu ir vai
dyba Ritai Preikšaitei ir Jonui 
Antanavičiui. Nebe pirmą kar
tą mus žavi ir solistas Vytau
tas Juozapaitis, o šį kartą su 

Religinio koncerto. įvykusio Verbų scKmadierų Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje dalyvių grupė. Iš 
kaires: sol. Vaclovas Momkus, choro vadovas Antanas Linas, Vitas Skaisgirys, sol. Margarita Momkienė, muz. 
Ričardas Šokas, Vitalius Lekeckas. sol. Genovaitė Mažeikienė, Kazys Skaisgirys ir Povilas Kantas. 

moję 41-joje Lietuviškų stu
dijų savaitėje, kuri šiemet juo atvyko ir žmona Eglė, kuri 
. vk-birželio 8-15 d. talkino mūsų moterų chorui. 

I): Zigmas Zinkevičius yra Savo vaidybiniu talentu ir dai-
lituanistas, akademikas. Vii- navimu mus žavėjo, taip pat 

Rita (".'yvaito-KIiorienė 

niaus universiteto profeso
rius. Jo mokslinio darbo sritys 
— lietuvių kalbos istorija, dia
lektologija, baltistika. Parašė 
6 tomų veikalą ..Lietuvių kal
bos istorija", daug kitų knygų 
bei straipsnių ne tik lietuvių, 
bet ir kitomis kalbomis. Nuo 
1996 m. gruodžio 10 d. yra Lie
tuvos Švietimo ir mokslo mi
nistras. 

jau iš pernai mums pažįs
tamas, solistas Juozas Maliko-
nis. Iš mūsiškių solistų pui
kiai pasirodė Vaclovas Mom
kus. Operos pirmininkas pa
dėkojo spektaklio talkinin
kams Eglei Rūkštelytei-Sund-
strom. Laimai Sulaitytei-Daj 
ir Tom Rusnak. 

Su ypatingu dėkingumu pir
mininkas minėjo svečių artis

tų globėjų pavardes, tai Virgi
nija ir Vytautas Kupcikevičiai, 
Bronė ir Vacys Maleckai, Lo
reta Kasparas, Ju l ius Mile-
vičius, Rita ir Linas Mockai, 
Margarita ir Vaclovas Mom-
kai, Juzė Ivašauskienė. dr. Pe
tras ir Aldona Rasučiai. Lidija 
ir Vytenis Rasučiai. Žodį 
baigdamas, nuoširdų ačiū pir
mininkas ta rė radijui ir spau
dai, garsinusiems Lietuvių 
operos renginius, ta ip pat vi
siems išvardintiems ir neiš
vardintiems ta lkininkams. 

Po kalbų ir sveikinimų ilgai 
dar šoko ir linksminosi, o 
tiems, kurių šį vakarą i.ebuvo. 
bet dar prisimena Operos 
pobūvius buvusius praeityje, 
paminėtina, kad. vis dėito, vy
rai suėję į būrį dar ir šį sykį ir 
su įsijautimu sudainavo „Arą". 
Šokėjus linksmino muz. R. Šo
ko kapela; šokančiųjų, atrodo, 
kiekvieną kartą a ts i randa vis 
daugiau... O tie, kurie į šokio 
šurmulį nesijungė, dalinosi 
prisiminimais, šnekučiavosi, 
nes miela pabuvoti dar valan
dėlę kartu, žinant, kad spek
taklis praėjo, į temptas sezono 
darbas baigiasi, ne t rukus iš
vyks svečiai, nuti ls operos 
choro dainų aidai. 

J u o z a s Končius 

POPIETĖ S U 
„VALSTIEČIŲ 
LAIKRAŠČIO" 

REDAKTORIUM 

Gal ne visiems „Draugo" 
skaitytojams žinoma, kad Lie
tuvoje populiariausias, du kar
tus į savaitę leidžiamas, laik
raštis „Valstiečių laikraštis" 
turi 64,410 egz. tiražą ir jo vy
riausias redaktorius Jonas 
Švoba š.m. balandžio mėnesį 
pirmą kartą aplankė lietuvių 
telkinius Jungt inėse Amerikos 
Valstijose. 

Būdamas Čikagoje, svetin
goje „Seklyčioje". Birutės Ja
saitienės globoje, redaktorius 
Jonas Švoba aplankė ..Drau
go" redakciją bei spaustuvę. 
Pasaulio lietuvių centrą. Jau
nimo centrą ir ki tas lietuvių 
kultūrines įstaigas Čikagoje. 
Turėjo keletą susitikimų su 
Čikagos ir apylinkių lietu
viais. Jų tarpe, įvyko malonus 
susitikimas balandžio 16 d. 
popietėje su Lietuvos konser
vatorių (Tėvynės sąjungos) 
rėmėjų Čikagos skyriaus va
dovybe ir nariais. 

Popietė su „Valstiečių laik
raščio" vyr. redaktorium Jonu 
Švoba įvyko Nicos restorane. 
Dalyvavo: skyriaus pirminin
kas Albertas Kerelis, vykdo
masis vicepirm. Algirdas ir 
Laima Stepaičiai. Mindaugas 
ir Olimpija Baukai . Nijolė ir 
Leonas Maskoliūnai. Bronius 
Juodelis. Edvardas Zabarskas, 
Vytautas Mikūnas. Tadas Bu-
kaveckas ir Juozas Baužys. 
Savo pranešimo redaktorius 
apžvelgė ne tik s p a u d o s bei 
„Kaimo va ikų fondo" proble
mas , bot ir pol i t inį , ekono

minį, socialinį gyvenimą šių 
dienų Lietuvoje. 

Diskusijas bei klausimus 
koordinavo A. Stepaitis. kuris 
sutiko pasirūpinti, kad „Vals
tiečių laikraštis" būtų plačiau 
skaitomas JAV. 

Br. J. 

DAINŲ ŠVENTĖS 
REIKALAIS 

1998 m. liepos mėnesį Lietu
voje vyks antroji pasaulio lie
tuvių dainų šventė (pirmoji 
sėkmingai suruošta 1994 m.). 
Rengėjai kviečia šventėje da
lyvauti visus užsienio lietu
vius, o Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė tvarkys bendrus 
administracinius reikalus. Pra
šoma kreiptis šiuo adresu: dr. 
Vitalija Vasaitiene, PLB vice
pirm. kultūrai, 14911 127th 
Str., Lemont, IL 60439, USA, 
tel. 630-257-8714, fax 630-257-
9010. 

Dalyvavimu susidomėjusius 
chorus kviečiama kreiptis į 
chorų ryšininką Darių Poli-
kaitį, 7318 Ticonderoga Rd.: 
Downers Grove. IL 60516, 
USA, tel. 708-241-0074. fax 
630-257-9010. 

Tautinių šokių reikalais 
kreiptis į ansamblių ryšininkę 
Audrą Lintakienę. 3603 Rose-
mear Ave. Brookfield. IL 

60513. USA, tel. 708-387-
9180, fax 708-485-5330. 

Kviečiami visi kuo gausiau
siai kreiptis į ryšininkus, pra
nešant savo ketinimus. Priim
kime Lietuvos kvietimą daly
vauti 1998 m. Dainų šventėje. 
Dainos ir šokio jungiami, dar 
kartą pajusime, kad esame 
viena tauta, visi tos pačios 
Lietuvos vaikai. 

Dr. V. Vasait iene 

IŠ ARTI IR TOLI 
PROF. A. AVIŽIENIS 
PIRMASIS PRADĖJO 
VARTOTI ŠIĄ SĄVOKĄ 

„Computer" žurnalo balan
džio mėn. numeris nagrinėja 
paklaidų pakentimą kompiu
teriuose. Kalifornijos univer
siteto Los Angeles mieste 
emeritus profesorius ir taip 
pat Vytauto Didžiojo universi
teto emeritus rektorius Algir
das Avižienis aprašo savo 42 
metų patirti, ieškant paklai-
daus pakentimo kompiute
riuose. Jis buvo pirmasis, 
pradėjęs vartoti šia sąvoką. Jis 
palygino paklaidų pakentimą 
kompiuteriuose su biologiniu 
imunitetu ir numato, kad at
eities apskaičiavimuose visos 
skaičiavimo celės turės pak
laidų pakentimą. 

Saul ius Š imol iūnas 

Skelbimai 
x Tarptautinio eksl ibrisų 

konkurso „Lietuviškai knygai 
450" paroda Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lemont. IL, ba
landžio 26 - gegužės 11d. Ati
darymas šeštadienį, gegužes 
11 d. 7v.v. 

(sk) 

x A.a. dr. Venceslovo Tu-
masonio prisiminimą pager
biant, „Saulutei", Lietuvos 
vaikų globos būreliui, buvo 
suaukota $325. „Saulutė" reiš
kia nuoširdžią užuojautą a.a. 
dr. V. Tumasonio žmonai, šei
mai bei artimiesiems ir dėkoja 
aukojusiems: Ada Sutkuvienė 
$100, O. ir A. Garūnai $30, V. 
Tumasonis $20, P. ir L. Ragai 
$50, E. Deckys $50, ir D. 
Tijūnėliai $25, K. Parvathane-
ni $50. Labai ačiū už pagalba 
našlaičiams, invalidams vai
kams ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje. 

(sk; 

x Namų pardavimo atsto
vas Algis Liepinaitis šiuo 
metu dirba su Alex Mockus 
Rlt., 6610 S. Pulaski Rd., 
tel. (773) 767-6655. Sąžinin
gas ir greitas patarnavimas 
namu pirkime ir pardavime. 
Algis Liepinaitis. su savo ilga
laikiu patyrimu, pataria savo 
klientams ką reikia pataisyti, 
kad galima butų lengviau per
eiti per valstybines (FHA> in
spekcijas ir gauti namo vertes 
kainą. Namo įkainojimas ne
mokamas. 

(sk) 

x Halinos Trapikienės at
minimą pagerbdama, duktė 
Marija Raudienė, Lockport 
IL. atsiuntė Lietuvos našlai
čiams paremti $587. Tie pini
gai buvo suaukoti: Marija. Vy
tautas ir Renata Raudžiai, Ge
diminas ir Leonidas Kazėnai, 
dr. E. Ringus. Stasys Žilevi
čius. Danutė Kelpša. Jeffrey ir 
Mary Baudė, Elizabeth J. 
Baudė, Kęstutis ir Dalia Je-
čiai. Prieš tai iš Gerbert Kurg 
& Assoc. buvo gauta $200. 
Tuo būdu Lietuvos našlai
čiams gauta $787. Reiškiame 
užuojautą velionės artimie
siems, o aukotojams dėkoja
me. „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Pernai daugiau nei pusė 
gaisrų kilo kaimo vietovėse, į 
kur ugniagesiams sunku laiku 
suspėti. Kaimuose ugnyje žu
vo 166 žmonės, o nuostoliai 
sudarė 18.174.824 litus". Pi
nigai, siuntiniai ir komer
cinės siuntos į Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK, 
4545 W. 63 St., Chicago, IL 
60629, tel. 773-838-1050. 

(sk) 

ARAS ROOFING 

Dengiame it ta i some 

Tel 630-25 7 0 7 U, 
Skambinti po 6 v v 
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